
 حم�س ت�سوق ملبادرة �إلهاء
 ال �أكرث، جياليل �سفيان:

اختـــيار مـــــر�شح 
للمعار�شة مرهون 
برت�شح بوتفليقة

�خلبري �لفالحي »�أكلي 
مو�سوين« يوؤكد »للو�سط«:

الإ�شالحات ال�شعبوية 
جعلتنا ثاين م�شتهلك 

للقمح عامليا
 رئي�س �لغرفة  �لفالحية 

لو�دي �سوف

هذه اأ�شباب  ارتفاع 
اأ�شعارالبطاطا

�س3

�س4

�س4

للوقوف على م�سببات �الحتقان �ملحلي وتز�يد �الحتجاجات 

جلان حتقيق لورقلة ، مترنا�شت و ب�شار 

�ملقرتح نقله �ل�سفري د�نيال روبن�ستني

وا�شنطن تقرتح تاأمني حدود تون�س مع اجلزائر
�س 4

�س4
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جملة �جلي�س يف عددها ل�سهر �أوت

 اإقحام اجليــــ�س يف 
 �شاأن ل يعنيه لي�س
 من م�شـــلحة البالد

�س4

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س13

يف ق�سية �سرقة �سيارة وتزوير وثائقها

 �شهران حب�شا نافذا لالأمني 
العام  لبلدية اأولد فايت 

جرمية �لباركينغ يف بجاية

 الــــــدرك الـــــوطني ينــــجـح يف
 القب�س على املتهم الرئي�شي

�س4

�س4

غو�رديوال: 

مــــــحـرز ميـــــلــــك 
اإمكانيــــــات غــــــري 
م�شــــــكوك فـــــيها

�س7 

�س24

�س 4

�لطريق �ل�سيار

 حتويل موؤقت حلركة ال�شري
 لإجنــــــاز حمــــــطة الـــدفع

�لقالة

�شبط اأجهزة ل�شيد املرجان
خالل �سنة 2017

ارتفـــــــاع اأربــــــاح ال�شـــــركة 
الوطـــنية للتـــــاأمني بـ 4 %

.     "م�شوؤولون تنفيذيون متهمون برفع تقارير مغلوطة لوزاراتهم " 
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مترنا�ست

توقيف تاجري خمدرات
اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع م�صالح 

الأمن الوطني، بتمرنا�صت بالناحية الع�صكرية ال�صاد�صة 

تاجري خمدرات على منت مركبة رباعية الدفع بحوزتهما 

كمية معتربة من احلبوب املهلو�صة تقدر بـ29600 قر�ش، 
كما �صبط حرا�ش احلدود وعنا�رص الدرك الوطني 

بتلم�صان بالناحية الع�صكرية الثانية كمية معتربة من الكيف 
املعالج تقدر بثالثة قناطري و13 كيلوغرام.

اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�صعبي بعني قزام بالناحية 

الع�صكرية ال�صاد�صة �صبعة مهربني وحجزت مركبة رباعية 
الدفع، يف حني اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�ش الوطني 

ال�صعبي بب�صكرة بالناحية الع�صكرية الرابعة مهربا وحجزت 
�صاحنة حمملة بـ31.8 قنطارا من التبغ.

القالة

�صبط اأجهزة ل�صيد املرجان
�صبط حرا�ش ال�صواحل بالقالة بالناحية الع�صكرية 

اخلام�صة ثالثة اأجهزة حمظورة ل�صيد املرجان 
ومعدات للغط�ش و1.5 كيلوغرام من املرجان، فيما 

اأوقف اأفراد اجلي�ش الوطني ال�صعبي بتلم�صان ، ثمانية 
مهاجرين غري �رصعيني من جن�صيات خمتلفة. 

خبر في 
صورة

يومية الوطن البحرينية

خمطط »اآلفا« يجمع ال�صرطة 
بالدرك الوطني يف اجلزائر

بومردا�س

املجل�س ال�صعبي 
الوالئي و�صط العا�صفة

الولئي  ال�صعبي  املجل�ش  يعي�ش 
يراأ�صه  والذي  بومردا�ش  لولية 
من  حالة  قانة«  الدين  »عز 
للعيان  الظاهر  واخلالف  التوتر 
اجلمعية  تاأجيل  بعد  �صيما 
العامة للمجل�ش اثر عدم اكتمال 
»الأمبيا«  �صارع  لهذا  الن�صاب، 
الذي ميثله »عز الدين قانا« اإىل 
اإىل �رصورة  داعيا اجلميع  دعمه 
ترك  وعدم  اجلماعي  العمل 
خا�صة  تتاأجل  النا�ش  م�صاغل 
على   الجتماعي  الدخول  واأن 

الأبواب. 

البنك اخلارجي اجلزائري 

حت�صريملنح بطاقة »ما�صرت 
كارد« اأبناء اجلالية

اخلارجي  البنك  ي�صتعد 
بطاقة  ملنح   اجلزائري 
“ما�صرت كارد” لفائدة اأبناء 
جديدة  خطوة  يف  اجلالية 
خاللها  من  �صيك�رص 
كارت”  “ما�صرت  �صوق 
بطاقات  اأو  اجلزائر،  يف 
والتي  الدولية،  الئتمان 
يرتاوح �صعرها لدى البنوك 
اآلف و14   7 “الأخرى بني 
األف دينار، و�صيبا�رص البنك 
ترويجية  حملة  اخلارجي 

متتد اإىل نهاية ال�صنة.

الوطن  جريدة  خ�ص�صت  
م�صاحة  اأم�ش  البحرينية 
الأمني  للمخطط  وا�صعة 
ترتيباته  و�صع  الذي  اجلديد 
لهبريي  م�صطفى  العقيد 
القمدير العام اجلديد لالأمن 
اجلريدة  قالت  و  الوطني  
اأمنيا  خمططا  اجلزائر  اأن 
»األفاـ  م�صمى  حتت  جديدا، 
اأ�صا�صا  يعتمد   ،«  ALFA
على اإ�رصاك جهازي ال�رصطة 
والدرك يف عمليات م�صرتكة 
ملحاربة اجلرمية والإرهاب، 
الق�صائية  والتحقيقات 
ال�صتعالماتي  والعمل 

وال�صتخباراتي.
وياأتي الت�صور اجلديد للعمل 
وفق  اجلزائر،  يف  الأمني 
ال�رصطة  مدير  قدمه  مقرتح 
م�صطفى  العقيد  اجلديد 
اجلمهورية،  لرئا�صة  لهبريي، 
مبدئية.  موافقة  نال  والذي 
الدوريات  تعك�صه  ما  وهو 
وحمالت املداهمة التي تتم 
لعنا�رص بني ال�رصطة والدرك 
لوزارة  يتبع  اأمني  »جهاز 
الدفاع«. حيث نقلت الإعالم 
واملكتوب  املرئي  املحلي 
ما  العمليات،  تلك  تفا�صيل 
املو�صع  الرتويج  اإىل  ي�صري 

حماربة  يف  اجلديد  للنمط 
اجلرمية.

اإعادة تر�صيم العمل امل�صرتك 
بني جهازي الدرك وال�رصطة 
ح�صب امل�صادر ذاتها؛ يهدف 
قوية  تن�صيق  عالقة  بناء  اإىل 
ي�صمح  مبا  اجلهازين،  بني 
التي  املحاولت  كل  باإحباط 
للجزائر،  تهديدا  ت�صكل 
بالإجرام  الأمر  تعلق  �صواء 
ال�صيرباين  اأو  التقليدي 
الأخرى،  اجلرائم  وخمتلف 
اأيام  قبل  اإحياوؤه  مت  حيث 
�صنة  منذ  ُجمد  بعدما  فقط 

.2010

مهدد بخم�س �سنوات حب�سا

طالب جامعي متهم برتويج اأقرا�س" ال�صاروخ"

بريد اجلزائر

اإجراءات جديدة حت�صبا لعيد االأ�صحى

لدى  اجلمهورية  وكيل  التم�ش 
يف  راي�ش  مراد  بئر  حمكمة 
احلب�ش  عقوبة  ،توقيع  العا�صمة 
غرامة  مع  �صنوات   5 النافذ ملدة 
حق  يف  الف   100 قيمتها  مالية 
طالب جامعي بجامعة باب الزوار 
جتارة  يف  ب�صلوعه  ال�صتباه  ،اثر 
يف  املهلو�صة  الأقرا�ش  وبيع 

اأو�صاط املدمنني.
�صنة   21 العمر  من  البالغ  املتهم 
ب�صواحي  الأمن  م�صالح  اأوقفته 
معلومات  اإثر  عكنون  بن  منطقة 
�صخ�ش  وجود  بخ�صو�ش  وردتها 

املوؤثرات  ترويج  يف  به  م�صتبه 
للمعلومات  ،وا�صتغالل  العقلية 
مكافحة  فرقة  م�صالح  تنقلت 
�صبط  ومت  للمكان  املخدرات 
من  كمية  بحيازة  متلب�صا  املتهم 
اأدوية ال�رصع من �صنف الربيغابلني 
ت�صتهلك كمهلو�صات لدى املدمنني 
ذلك  بال�صاروخ،وفور  واملعروفة 
املوؤقت  للحب�ش  املتهم  حول 
للحرا�ش  العقابية  باملوؤ�ص�صة 
اأم�ش  نهار  للمحاكمة  اإحالته  قبل 

مبوجب اإجراء املثول الفوري.
م.ل

لربيد  العامة  املديرية  اأقّرت 
جديدة  اإجراءات  جملة  اجلزائر 
املبارك،  الأ�صحى  لعيد  حت�صبا 
من  عدد  اأكرب  لتمكني  وهذا 
اأموالهم  �صحب  من  املواطنني 
اقرتاب  مع  معامالته  واإمتام 
يت�صاعف  الذي  املوعد،  هذا 
فيه الطلب على �صحب الأموال، 
ب�صكل  الأموال  �صخ  خالل  من 

غري منقطع يف املوزعات الآلية 
وفتح املكاتب الربيدية ليال ويوم 

اجلمعة الذي ي�صبق العيد .
اجلزائر باأنه  لربيد  بيان  واأفاد 
املادية  الإمكانيات  اإىل  اإ�صافة 
مبالغ  تقرر �صخ  فقد  والب�رصية، 
منقطع  غري  ب�صكل  اإ�صافية 
لالأوراق  الآلية  للموزعات 
ت�صهد  النقدية )GAB( التي 

مع  وخ�صو�صا  عليها  كبريا  طلبا 
اقرتاب العيد، م�صريا اإىل اأن هذا 
تقليل  اإىل  اأي�صا  يهدف  الإجراء 
الربيدية  املكاتب  على  ال�صغط 
قبل  عليها  الإقبال  يرتفع  التي 

العيد.
ال�صابقة  لالإجراءات  واإ�صافة 
اأنه  املوؤ�ص�صة-  بيان  -ي�صيف 
يف  الربيد  مكاتب  فتح  �صيتم 

عوا�صم الوليات ب�صكل ا�صتثنائي 
وخا�صة  الليلية،  الفرتات  خالل 
)القبا�صات  الكبرية  املكاتب 
ب�صكل  �صيتم  كما  الرئي�صية(. 
مكاتب  جميع  فتح  ا�صتثنائي 
اأوت   17 اجلمعة  يوم  الربيد 
اإىل  �صباحا  الثامنة  من   ،2018

غاية منت�صف النهار.
ف.ن



24 �ساعةاخلمي�س 09  اأوت  2018  املوافـق  لـ26 ذو القعدة 1439هـ 3
حم�س ت�سوق ملبادرة اإلهاء ال اأكرث، جياليل �سفيان:

اختيار مر�سح للمعار�سة مرهون برت�سح بوتفليقة
اأكد جياليل �سفيان باأن اختيار مر�سح توافقي للمعار�سة يف الرئا�سيات املقبلة، مرهون مبا�سرة برت�سح الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة من عدمه، يف حني �سدد 

على اأن حم�س ت�سوق ملبادرة الهاء ال اأكرث �سيما وانها ال حتمل الأي اأثر �سيا�سي.

علي عزازقة

جديد  جيل  يف  الأول  الرجل  وقال 
»الو�سط«  به  خ�ص  ت�رصيح  اثر 
احلزب  اأطلقها  التي  املبادرة  باأن 
توافقي بني  باختيار مر�سح  اخلا�سة 
مر�سح  ملناف�سة  املعار�سة  اأحزاب 
ظل  يف  يح�سل  اأن  ميكن  ل  ال�سلطة 
رغبة اأحزاب املوالة تر�سيح الرئي�ص 
بوتفليقة لعهدة خام�سة، م�سيفا باأن 
املعار�سة  اأحزاب  مع  الت�سالت 
اأكرث  الأمور  تثبيت  اأجل  من  جارية 
حمل  تكون  �سخ�سية  على  والرتكيز 
ذات  --ي�سيف  لكن  اجلميع،  اإجماع 
ما  اإذا  تتوقف  قد  الأمور  امل�سدر- 
تر�سح رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 
رئي�ص  وراح  اأخرى،  مرة  بوتفليقة 

ذلك  من  اأكرث  اإىل  حزب جيل جديد 
باأن املعار�سة هي الأخرى  اأبرز  ملا 

تعي�ص �سعفا وحالة عدم تن�سيق.
ومن جهة اأخرى فتح جياليل �سفيان 
ال�سلم،  جمتمع  حركة  على  النار 
املعار�سة  تيار  متثل  ل  باأنها  واأكد 
ذلك  تتدعي  اأنها  رغم  باجلزائر، 
متثل  ل  هي  م�سيفا:«  مرة،  كل  يف 
و�سيا�ستها  احلقيقية  املعار�سة 
جديد  جيل  رئي�ص  للعيان«،  وا�سحة 
حيث  احلد،  هذا  عند  يتوقف  مل 
الوطني  التوافق  مبادرة  ينتقد  راح 
عبد  حم�ص،  رئي�ص  لها  يروج  التي 
بعملية  اإياها  وا�سفا  مقري،  الرزاق 
اأنها  على  م�سددا  العام،  الراأي  الهاء 
ذات  �سيا�سي، ويف  اأثر  لأي  ل حتمل 
جيل  يف  الأول  الرجل  اأبرز  ال�سياق 
من  ات�سال  اأي  يتلقى  مل  باأنه  جديد 

النقطة:«  هذه  مو�سحا  حم�ص  قبل 
اأن حركة جمتمع ال�سلم ل ترى  اأظن 
املعار�سة  من  جيل جديد حزب  اأن 

يجب التفاو�ص معه«.

حم�س: ل�سنا اأو�سياء على اأحد 
ولن ننجر اإىل حرب اإعالمية

جمتمع  حركة  اأو�سحت  جهتها  من 
نا�رص  القيادي  ل�سان  على  ال�سلم 
لي�ست  احلركة  باأن  حمدادو�ص، 
و�سية على اأحد ولن تطلب ذلك من 
القيادة  مهمة  باأن  موؤكدا  حزب،  اأي 
مقاربتها  وتبادل  اأفكارها  ن�رص 
ترغب  التي  اجلميع  على  ال�سيا�سية 
يف اإي�سالها، مو�سحا :« من الطبيعي 
اأي  حول  النظر  وجهات  تتباين  اأن 
نطلب  ل  ونحن  �سيا�سية،  مبادرة 

موقف  اإبداء  اأو  معار�سة  اأو  موافقة 
اأّي حزب من مبادرتنا، واإمنا نعر�ص 
على  ال�سيا�سية  ومقارباتنا  اأفكارنا 
متابعا:«  نهائية«،  اجلميع، وهي غري 
املقاربات  تتناقح  والت�ساور  باحلوار 
ومتتزج اخليارات، يف اإطار التعددية 
الراأي والراأي الآخر، ولي�ص  واحرتام 
اخلطاب  يف  النحدار  م�ستوانا  من 
اأو  الإعالمي  الرتا�سق  اإىل  ال�سيا�سي 
الأحكام  باإ�سدار  الغري  على  اجلراأة 

والتهم املعلبة اجتاه الآخرين«.
ويف رده على و�سف مبادرة بامللهاة 
الو�سف  هذا  اأن  على  حمدثنا  �سدد 
ال�ساحة  يف  تقوم حم�ص  مبا  يليق  ل 
يف  لي�ست  امللهاة  قائال:«  ال�سيا�سية 
واملبادرات  واحللول  البدائل  طرح 
ال�سيا�سي  التيه  هذا  يف  بل  اجلادة، 
ب�سبب  البالد،  منه  تعاين  الذي 

وان�سداد  والت�سحر  الركود  هذا 
الغمو�ص  حالة  يف  الأفق، امللهاة 
على  الوهمي  وال�رصاع  وال�سك 
تعاين  ملا  اجلادة  احللول  ح�ساب 
الأخري  يف  مربزا  البالد..« ،  منه 

اإىل  ت�سعى  ال�سلم  جمتمع  حركة  باأن 
ال�سلطة  بني  الوطني  التوافق  حتقيق 
ذلك  على  تن�ص  كما  واملعار�سة 
جمتمعة،  للمعار�سة  مازفران  وثيقة 

بدون اإق�ساٍء اأو تهمي�ٍص لأحد. 

رئي�س حركة البناء بن قرينة 

لي�س غريبا اأن ن�سارك 
يف احلكومة املقبلة

.  �ساحلي : دعم الرئي�س لي�س جديدh علينا  
القادر  عبد  البناء  حركة  رئي�ص  قال 
م�ساركة  ي�ستبعد  ل  اأنه  قرينة  بن 
موؤكدا  املقبلة،  احلكومة  يف  احلركة 
غري  و  حا�رصة  �ستكون  احلركة  اأن 
مقاطعة لالنتخابات املقبلة من اأجل 

اإ�سالح منظومة احلكم 
الأم�ص  قرينة  بن  القادر  عبد  تفادي 
جمعة  الذي  الت�ساوري  اللقاء  عقب 
الوطني  للتحالف  العام  بالأمني 
احلركة  موقف  اإعطاء  اجلمهوري 
مطلب  و  اخلام�سة  العهدة  من 
احلركة  اأن  موؤكدا  الإ�ستمرارية، 
�ستكون حا�رصة يف الرئا�سيات املقبلة 
�سواء برت�سيح اإحدى كوادر احلركة اأو 
التحالف على �سخ�ص معني يف اإطار 
ال�رصوط التي ي�سعها جمل�ص ال�سورى 

للحركة  .
واأكد املتحدث اأن احلركة ت�سارك يف 
تقدم  و  احلكومية  القرارات  جميع  
معار�سة  تعار�ص  لكنها  الإقرتاحات، 
التي  احلالت  يف  فقط  اإيجابية  

ت�ستدعي ذلك .
املتحدث  ،قال  اأخرى  جهة  من 
رحبت  التي  الأحزاب  كل  »اأحيي 
اأطلقتها احلركة حول  التي  باملبادرة 
دافع  اأن  ،مو�سحا  للجميع  اجلزائر 
احلركة وراء اإطالق هذه املبادرة هي 
تعرفها  التي  الإقت�سادية  الرتدادات 
البالد و امل�ساكل التي تعرفها اجلبهة 
يف  احتجاجات  من  الإجتماعية 
العديد من القطاعات، بالإ�سافة اإىل 
الأبواق املنادية اإىل تدخل املوؤ�س�سة 

الع�سكرية يف ال�سوؤون ال�سيا�سة ».
لي�ست  الرئي�ص  �ساحلي:م�ساندة 

جديدة علينا
للتحالف  العام  الأمني  رئي�ص  رحب 
�ساحلي  بلقا�سم  اجلمهوري  الوطني 
البناء  حركة  اأطلقتها  التي  باملبادرة 
على  مدافعا  للجميع،  اجلزائر  حول 
ال�ستمرارية   ملطلب  احلزب  خيار 
و  املكا�سب  على  للحفاظ  للرئي�ص 

الإجنازات  التي مت حتقيقها .
ندوة  يف  �ساحلي  بلقا�سم  اأو�سح 
الت�ساوري  اللقاء  عقب  �سحفية 
الذي جمعه برئي�ص حركة البناء عبد 
يرحب  حزبه  اأن  قرينة  بن  القادر 
البناء  حركة  اأطلقتها  التي  باملبادرة 
بني  الت�ساور  راأي  تر�سيخ  اإطار  يف 
اأنها  معتربا   ، ال�سيا�سيني  ال�رصكاء 
املتابعة  و  بالهتمام  جديرة  مبادرة 
لأهدافها النبيلة يف احلفاظ على اأمن 
و ا�ستقرار البالد،معلنا ب�سفة ر�سمية 
قيادة  من  متابعة  جلنة  اإن�ساء  عن 
احلزبني تعمل على درا�سة و مناق�سة 

القرتاحات. 
حر يف  اأي حزب  اأن  املتحدث  واأكد 
اإطار  يف  �سيا�سية  مبادرة  اأي  اإطالق 
احرتام الدولة و موؤ�س�ساتها ،م�سريا اأن 
اإبقاءها  املبادرات لميكن  هذه  مثل 
اأن  لبد  اإمنا  و  فقط،  الر�سمي  على 
و  البلديات  يف  املنا�سلني  اإىل  تنزل 

الوليات و اإىل املواطنني اأي�سا. 
التحالف  موقف  اأن  �ساحلي  واأكد 
من  وا�سح  اجلمهوري  الوطني 
رئا�سيات ربيع 2019 وهو مع تر�سيح 
اخلام�سة  للعهدة  بوتفليقة  الرئي�ص 
،موؤكدا اأن دعم الرئي�ص لي�ص جديدا 
ذلك  و  موالة  حزب  لأنه  حزبه  على 
للحزب،  ال�سيا�سي  ين�سجم مع اخلط 
موؤكدا اأن حزبه ليحتكر ال�ستمرارية 
هو  ال�ستمرارية  مطلب  لكن  و 
ال�سدد  ذات  يف  قائال  للمتطلبات، 
م�ساندة  لي�ص  للرئي�ص  »م�ساندتنا 
و  امل�سمون  م�ساندة  اإمنا  و  �سيا�سية 
القرتاحات و للحفاظ على املكا�سب 

املحققة ».
اإىل  اأخرى، دعا املتحدث  ومن جهة 
�رصورة ال�ستمرار يف جت�سيد مكا�سب 
الإ�سالحات  لتعميق   2016 د�ستور 
،واحلفاظ على املكت�سبات و الإبتعاد 

هن الرتا�سق احلزبي .
اإميان لوا�س 

الق�ساء على 33 اإرهابيا و ا�ست�سالما 88 اإرهابي يربك تنظيم دروكدال 

اجلي�س يخري بقايا اجلماعات االإرهابية بني اال�ست�سالم اأو املوت 
.         » قطع و�سائل الدعم بني القاعدة باجلزائر و ال�ساحل يقل�س انت�سارها  »

جملة اجلي�س يف عددها ل�سهر اأوت

اإقحام اجلي�س يف �ساأن ال يعنيه لي�س من م�سلحة البالد

الوطني  اجلي�ص  قوات  متكنت 
باجلبال  املرابطة  �سواء  ال�سعبي 
او  الوطن  و�رصق  �سمال  بوليات 
التما�ص  بنقاط  املتح�سنة  تلك 
الوطن  و�رصق  بجنوب  احلدودية 
على  �سيطرتها  ب�سط  من   ،
ت�ستغل  قد  كانت  �رصية  ممرات  
بالأم�ص القريب كو�سائل للتوا�سل 
الدعم  بني كتائب  وتبادل و�سائل 
يحي  الإرهابي  بزعامة  ال�سحراء 
اأبو الهمام وتنظيم القاعدة بقيادة 

عبد املالك دروكدال .
اأفادت م�سادر اأمنية عليمة ليومية 
الأمن  م�سالح  اأن   ،  « »الو�سط 
املتخ�س�سة يف مكافحة الرهاب 

واجلرمية املنظمة وبالتن�سيق مع 
باملديرية  ال�ستعالمات  جهاز 
الوطني  باجلي�ص  لالأمنة  العامة 
والتحري  البحث  وخاليا  ال�سعبي 
الدرك  ل�سالح  العامة  بالقيادة 
الوطني ، كانت قد متكنت خالل 
ال�سنتني الأخريتني من و�سع يدها 
على 10 ممرات �رصية ت�ستغل من 
لإمدادها  القاعدة  تنظيم  طرف 
املادي  الدعم  و�سائل  ب�ستى 
جناحها  طرف  من  والب�رصي 
ال�ساحل  مبنطقة  املرتكز  الأمين 
بكتائب  وامل�سمى  الإفريقي 
الإرهابي  بزعامة  ال�سحراء 
اجلزائري اخلطري يحي اأبو الهمام 

، وذلك بناء على نتائج التحقيقات 
الأمنية الأولية مع ارهابيني قاموا 
بت�سليم   وعنا�رص �سبكات الدعم 
،  وفق ما  تفكيكها  ال�سناد مت  و 
اأرجعت  التي  م�سادرنا  اأوردته 
الع�سكرية  ال�سلطات  لتم�سك  ذلك 
احلدود  غلق  بقرار  بالبالد  العليا 
مع دول ليبيا ، مايل والنيجر التي 
م�سبوق  اأمني غري  انفالت  تعي�ص 
ب�سبب �سيطرة ثلثها ال�رصعي من 
التوحيد  وحركة  القاعدة  طرف 

واجلهاد بغرب اإفريقيا  .
اجلهات  نف�ص  من  علم  وح�سبما 
التي اأوردت فاإن احل�سيلة الأمنية 
و  بالق�ساء  العام  هذا  امل�سجلة 

ا�ست�سالم   مع  اإرهابي   33 اعتقال 
88 اأخريني باجلنوب الكبري ، وهو 
القاعدة  تنظيم  قادة  اأربك  ما 
خا�سة  الإ�سالمي،  املغرب  ببالد 
اإذا علمنا اأن املوقوفون اأو الذين 
معول  كان  اأنف�سهم  بت�سليم  قاموا 
التدبري  خمططات  يف  عليهم 
على  واعتداءات  هجمات  لتنفيذ 
اأمنية  مقرات   ، نفطية  �رصكات 
اخلناق  لرفع  اإدارية  وهياكل 
املفرو�ص على ذات التنظيم  من 
امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  طرف 
الأولية  املعلومات  ح�سب 

املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  جددت 
اجلي�ص  جملة  افتتاحية  عرب 
اجلي�ص  اأن  اجلاري  اأوت  عدد 
جمهورية  موؤ�س�سة  يبقى 
الد�ستورية،  مبهامها  ت�سطلع 
الوطن  حرمة  عن  الدفاع  وهي 
كل  وا�ستقراره،حري�ص  واأمنه 
عن  بنف�سه  الناأي  على  احلر�ص 
واحل�سا�سيات  احل�سابات  كافة 
يف  وذكرت  ال�سيا�سية، 
اأوت  �سهر  لعدد  افتتاحيتها 
ال�سادرة  بالت�رصيحات  اجلاري 
عن الفريق قايد �سالح، مبنا�سبة 
تكرمي  حفل  مرا�سم  تروؤ�سه 
والتي  املتوفقني،  الأمة  اأ�سبال 
الأطراف  على  خاللها  من  رد 
باملوؤ�س�سة  الزج  حتاول  التي 

املعرتك  يف  الع�سكرية 
ال�سيا�سي.

املرحلة  اأن  املوؤ�س�سة  ذكرت  و 
جهود  ت�سافر  يتطلب  الراهنة 
املحفز  اجلو  لتوفري  اجلميع 
�سمن  مهامه  ليمار�ص  للجي�ص 
الذي  واملالئم  الطبيعي  الإطار 
بان  واأ�سافت  الد�ستور،  حدده 
امللقاة  اجل�سيمة  امل�سوؤوليات 
على عاتق اجلي�ص، تقت�سي وعي 
اجلميع باأن البتعاد عن اإقحامه 
يعترب  تعنيه  ل  التي  مل�سائل  يف 
واجبا وطنيا ت�ستلزمه امل�سلحة 

العليا للجزائر.
اجلي�ص  اأبناء  اإن  املجلة  وقالت 
جي�ص  �سليل  ال�سعبي  الوطني 
بر�سالة  ملتزمني  التحرير، 

قيمهم  م�ستمدين  نوفمرب 
و�سلب  نوفمرب  بيان  روح  من 
للوحدة  ال�سامنة  ر�سالته 
الوطنية واملحافظة على �سيادة 
واأ�سافت  وا�ستقاللها،  اجلزائر 
ال�سنوات  يف  ي�سهد  اجلي�ص  بان 
م�سار  يف  نوعيا  تطورا  الأخرية 
ا�ستكمال  والع�رصنة،  التحديث 
وتعزيز  الحرتافية  ملقت�سيات 
من  وتوجيه  بدعم  قدراته، 
رئي�ص اجلمهورية القائد الأعلى 
الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
على  ذالك  يف  مرتكزا  الوطني، 
بلغه  الذي  الرفيع  امل�ستوى 
اأفراده من ن�سج ومتر�ص مهني.

النتائج  اأن  املجلة،  واعتربت 
اأكرث  على  املحققة  اليجابية 

ثمرة  �سوى  هي  ما  �سعيد،  من 
“لتقدي�ص اأفراد اجلي�ص الوطني 
الد�ستورية  ملهامهم  ال�سعبي 
واجلازم  العميق  واإميانهم 
واإدراكهم حلجم  الوطنية  بالقيم 
ك�سبها”.  الواجب  الرهانات 
اأن  بالقول،  املجلة  وختمت 
ال�سعب  مفخرة  يبقى  اجلي�ص 
البطولية  مل�سريته  نظرا 
املتاأ�سلة جذورها يف عمق الثورة 
املقد�ص،  واجبه  و  املباركة 
باأداء  يت�رصف  جمهوري  جي�ص 
اإخال�ص  بكل  الد�ستورية  مهامه 
طريقه  يف  ما�ص  وهو  وتفان، 
نحو التطور والع�رصنة، �سنده يف 
ذالك حا�سنته ال�سعبية ومت�سكه 

املطلق بقوانني اجلمهورية.

عني الدفلى

تدمري خمباأ يحوي قنبلة تقليدية ال�سنع 
دمرت مفرزة للجي�ص الوطني 
خمباأ  الدفلى  بعني  ال�سعبي 
ال�سنع  تقليدية  قنبلة  يحوي 
واأغرا�ص  نقالة  وهواتف 

اأم�ص  جاء  ما  ح�سب  اأخرى 
لوزارة  بيان  يف  الأربعاء 

الدفاع الوطني.
اأنه و«يف  واأكد ذات امل�سدر 

الإرهاب  مكافحة  اإطار 
مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
للجي�ص الوطني ال�سعبي بعني 
الع�سكرية  بالناحية  الدفلى 

اأوت   7 الثالثاء  اأم�ص  الأوىل 
قنبلة  يحوي  خمباأ   2018
وهواتف  ال�سنع  تقليدية 

نقالة واأغرا�ص اأخرى« . 



املحكمة  ناق�شته  ملا  وا�شتنادا 
،فقد  الفارط  الأ�شبوع  نهاية 
تهريب  مكافحة  ف�شيلة  متكنت  
اجلنائية  بالفرقة  ال�شيارات 
الق�شائية  ال�رشطة  ملقاطعة 
تقدم  انطالقا من �شكوى  للو�شط 
�شيارات  كراء  وكالة  �شاحب  بها 
10مركبات،  ل�رشقة  تعر�شه  بعد 
مت ا�شرتجاعها بعد عمليات بحث 
فيما ظلت مركبة  مو�شعة  وحتري 
�شامبول  »رونو  نوع  من  واحدة 
لدى  موؤخرا  عليها  عرث  التي   «
�شخ�ص بحاجز اأمني،وتبني خالل 
نف�ص الفرتة اختفاء ما يقارب 86 
�شيارة يحملون العالمات التجارية 
تزال  ل  التي  و«ايبيزا«  لـ«رونو« 
ال�رشطة  قبل  من  حتقيق  حمل 
اأوقفت  باملقابل   . املخت�شة 
التحريات  اإطار  يف  الأمن  م�شالح 
،ال�شخ�ص  بامللف  اخلا�شة 

امل�شتبه فيه وتبني انه حّول ملكية 
والذي  له  البحث  حمل  ال�شيارة 
اأن  ،وتبني  تيبازة  بولية  يقطن 
م�شتوى  على  تزويرها  وثائقها مت 
،وا�شتكمال  فايت  اأولد  بلدية 
التحقيق  ا�شتدع قا�شي  للتحريات 
الأمني العام للبلدية كونه املخول 
وموظفتني  الوثائق  على  لالإم�شاء 

مب�شلحة البطاقات الرمادية.
تو�شلت  التحري  رقعة  وبتو�شيع 
م�شالح الأمن اإىل اأن الأمني العام 
اأم�شى  قد  فايت  اأولد  ببلدية 
لل�شيارة  الرمادية  البطاقة  على 
اإخ�شاع  ،بعد  التزوير  حمل 
امللف القاعدي لل�شيارة للمراقبة 
تعمل  التي  اخلا�شة  بامل�شلحة 

اأ�شابع  لهم  وجهت  املتهمتان  بها 
اأ�شا�ص  على  الق�شية  يف  التهام 
املركبة  ملكية  نقل  يف  التواطوؤ 
دون  اأخر  ل�شخ�ص  املحجوزة 
تزوير  مع  الفعلي  مالكها  ح�شور 
 ، بالبيع  الت�رشيح  على  الب�شمة 
اإجراء  من  جميعهم  لي�شتفيدوا 
املتهم  املبا�رش.  ال�شتدعاء 
اأقواله  �شماع  وخالل  الرئي�شي 
ا�شرتى  انه  العلنية،  باجلل�شة 
وقام  قانونية  بطريقة  ال�شيارة 
 ، �شنتيم  مليون   116 مبلغ  بدفع 
له بتزوير امللف �شوى  ول عالقة 
تو�شط  يعرفه  �شخ�ص  رافق  انه 
البطاقة  ا�شتخراج  بالبلدية من  له 
العام  الأمني  جهته  من  الرمادية، 
اأكد للقا�شي ان  لبلدية ولد فايت 
ول  الإم�شاء  على  تقت�رش  مهمته 
علم له مبا ت�شمنته الوثائق، فيما 
الذي  امللف  ان  املتهمان  اأكدت 
للمراقبة  اخ�شع  للم�شلحة  و�شل 

من قبلهما جدا.

الأيام  هذه  احل�رش  اأ�شواق  �شهدت 
اخل�رش  من  لكثري  جنونيا  ارتفاعا 
�شعرها  بلغ  التي  البطاطا  خ�شو�شا 
يف كثري من املواقع �شقف 90 دينار.
اجلزائرية،  لالإذاعة  ت�رشيح  ويف 
لوادي  الفالحية  الغرفة  رئي�ص  اأرجع 
هذا  وراء  ال�شبب  حامد  بكار  �شوف 
نظام  غياب  اإىل  اجلنوين  الرتفاع 
�شبط املخزون ال�شرتاتيجي حت�شبا 

حلالت الندرة.
بني  التوازن  »عدم  اأن  بكار  واأو�شح 
نظام  غياب  وكذا  والطلب،  العر�ص 
ال�شرتاتيجي  املخزون  ي�شبط 

للخ�رش  الوطني  الديوان  يتبناه  الذي 
الواجب  الن�شبة  لتحديد  والفواكه 
للندرة  مو�شم حت�شبا  كل  تخزينها يف 
الأ�شعار  يف  ال�شتقرار  عدم  لتجنب 
الرئي�شة يف  العوامل  اأبرز  اأحد  مثلما 
الأ�شواق  ت�شهده  الذي  الأرتقاع  هذا 

هذه الأيام«.
الوادي  لولية  بالن�شبة  واأ�شاف:« 
من  باملائة   50 حوايل  تغطي  التي 
اأ�شهر  خم�شة  وطيلة  الوطني  الإنتاج 
املرة  هذه  ف�شلت  فاإنها  كاملة 
ب�شبب  املزروعة  امل�شاحة  تقلي�ص 
اله�شاب  وليات  بع�ص  لكن  احلرارة، 

و�شوق  وتيارت  وتب�شة  العليا ك�شطيف 
تعو�ص  اأن  يفرت�ص  كان  التي  اأهرا�ص 
ب�شبب  ذلك  يف  تاأخرت  النق�ص  هذا 
بني  فيها  الأمطار  �شقوط  تاأخر 
�شهري جانفي ومار�ص ما دفع بالكثري 
عملية  تاأخري  اإىل  فيها  الفالحني  من 
املح�شول  جني  يتم  اأن  على  الغر�ص 

يف �شهري اأوت و�شبتمرب املقبل.
و توقع املتحدث اأن ل ترتاجع اأ�شعار 
ب�شبب  املقبلة  الأيام  خالل  البطاطا 
ت�شل،  التي  البذور  اأ�شعار  ارتفاع 
ح�شبه، اإىل 60 و70 دينار ما يعني اأن 
الفالح وامل�شتهلك هما اللذن يدفعان 

الثمن على حد تعبريه
العديد  اجلزائرية  الإذاعة  ونقلت 
قالوا،  املواطنني  ت�رشيحات  من 
كل  مع  وتتزامن  متعمدة  العملية  اأن 
جيوبهم،  وت�شتهدف  دينية  منا�شبة 
كثريا  م�ص  الرتفاع  اأن  اإىل  م�شريين 
ال�شهرين  خالل  واخل�شار  املواد  من 
الأخريين فيما علق الباعة الأمر على 
اجلملة  بتجار  الأ�شعار  ارتفاع  �شبب 
من  اأكرث  اإىل  �شعرها  و�شل  بحيث 
النقل  تكاليف  اإليها  ت�شاف  دينار   70

والتوزيع.
ف.ن�سرين

مت  اأنه  اأم�ص  ر�شمية  بيانات  اأفادت 
�رشف الدولر الواحد  ب 118.14 
دينار جزائري، ح�شب اأ�شعار ال�رشف 
الر�شمية لبنك اجلزائر، يف حني مت 

 137.07 يعادل  مبا  الأورو  تداول 
دينار جزائري، وبهذا ي�شتمر الدينار 
عديدة،  �شنوات  منذ  هبوطه  يف 
فقبل اأربع �شنوات، وبالتحديد يوم 8 

اأوت 2014، كان �شعر �رشف الدولر 
بينما  دينار،   79.82 ب  الأمريكي 
ليفقد  دينار،   106.9 مقابل  الأورو 
باملئة   48 اجلزائري  الدينار  بذلك 

الأمريكي  الدولر  مقابل  قيمته  من 
و هذا ح�شب ما ن�رشه موقع »تي اأ�ص 

اآ عربي«
ق.�إ

»اأكلي  الفالحي  اخلبري  اأرجع 
مو�شوين« اأ�شباب احتالل اجلزائر 
للمرتبة الثانية عامليا يف ا�شترياد 
القمح اإىل ال�شيا�شة اخلاطئة التي 
تتبعها احلكومة مع قطاع الفالحة، 
والإ�شالحات  القرارات  وا�شفا 
بالإجراءات  قبلها  من  املقدمة 
�شيء  اأي  تقدم  ل  التي  ال�شعبوية 
الو�شاية  داعيا  الفالحة،  لتنمية 
اإىل �رشورة التخلي عن ال�شعارات 

الرنانة والعمل يف امليدان.
ات�شال  يف  اخلبري  ذات  واأو�شح 
الدعوات  باأن  ب«الو�شط«،  ربطه 

�شحبت  ما  دائما  التي  والوعود 
القطاع  يف  امل�شوؤولني  خرجات 
ت�شنع  لن  باجلزائر  الفالحي 
البالد  واأن  �شيما  املعجزات، 
اأجل  من  ميداين  اإىل عمل  يحتاج 
مقارعة  على  ي�شاعد  اإنتاج  خلق 
املادة،  هذه  الأجنبي يف  املنتوج 
وراح »اأكلي مو�شوين« اإىل اأكرث من 
ذلك ملا �شدد على اأن الإ�شالحات 
الو�شية  اجلهات  تدعي  التي 
جناعة  اأي  حتمل  ل  تطبيقها 
اإ�شرتاتيجية  على  ارتكزت  لكونها 
على  الق�شاء  همها  �شعبوية 

خلق  ولي�ص  الجتماعية  امل�شاكل 
اإل  تهدف  ومنوعة  تنمية فالحية 
جعل هذا القطاع رافد من روافد 

القت�شاد الوطني.
ذات  تطرق  ال�شياق  ذات  ويف 
التي  الكمية  ملف  اإىل  املتحدث 
احلبوب  من  اجلزائر  تنتجها 
بال�شعيفة  و�شفها  والتي  عامليا 
اجلزائر  النقطة:«  هذه  مو�شحا 
قنطار   12 اأو   10 بني  ما  تنتج 
وهو  كارثي  املعدل  هذا  �شنويا، 
ي�شاوي ما كان ينتج يف الثالثينات 
من القرن املا�شي«، م�شيفا:« كل 

الإ�شالحات التي تدعي الو�شاية 
تاأثري  اأي  لها  لي�ص  تقدميها 
الفالحي،  اجلانب  على  اإيجابي 

وهي جمرد كالم ل غري«.
اخلبري  �شدد  اأخر  جانب  ومن 
مل  الو�شاية  اأن  على  الفالحي 
تنظيم  خلق  على  اإطالقا  ترتكز 
الفالحية،  املنتجات  بني  يفرق 
وهذا من اأجل اإعطاء كل نوع من 
هذه املنتجات حقه يف املبيدات 
التي  الأخرى  والأمور  والأ�شمدة 

لها عالقة بالقطاع الفالحي.
علي عز�زقة

يف ق�سية �سرقة �سيارة وتزوير وثائقها

رئي�س �لغرفة �لفالحية لو�دي

�أ�سعار �ل�سرف �لر�سمية لبنك �جلز�ئر

�خلبري �لفالحي »�أكلي مو�سوين« يوؤكد »للو�سط«:

منرية/ل

�سهر�ن حب�سا نافذ� للأمني �لعام  لبلدية �أوالد فايت 

هذه �أ�سباب �رتفاع �لبطاطا

�لدينار �جلز�ئري ي�سجل خ�سائر جديدة �أمام �لدوالر

�الإ�سلحات �ل�سعبوية جعلتنا ثاين م�ستهلك للقمح عامليا

24 �ساعة�خلمي�س 09  �أوت  2018  �ملو�فـق  لـ26 ذو �لقعدة 1439هـ 4

وقعت �أم�س  حمكمة بئر مر�د ر�ي�س يف �لعا�سمة عقوبة �سهرين حب�س نافذة و 50 �ألف دج غر�مة مالية يف حق 
�الأمني �لعام لبلدية �والد فايت ونف�س �لعقوبة ملوظفتني مب�سلحة �لبطاقات �لرمادية كما �أد�نت �ملحكمة متهما 

ر�بعا بعقوبة 4 ��سهر نافذة ،كانت قد وجهت لهم �الأ�سبوع �لفارط �أ�سابع �التهام بخ�سو�س �لتو�طوؤ يف  �سرقة �سيار�ت 
�سياحية من �ساحب وكالة كر�ء وتزوير وثائقها الإعادة بيعها ، وتوبعو� بتهمة �لتزوير و��ستعمال �ملزور يف حمرر�ت 

�إد�رية وو�سع مركبة لل�سري بطريقة غري قانونية .

خالل �سنة 2017

�رتفاع �أرباح �ل�سركة 
�لوطنية للتاأمني بـ 4 % 

جرمية �لباركينغ يف بجاية

�لدرك �لوطني ينجح يف 
�لقب�ض على �ملتهم �لرئي�سي

�ملقرتح نقله �ل�سفري د�نيال روبن�ستني

و��سنطن تقرتح تاأمني حدود 
تون�ض مع �جلز�ئر

ارتفعت اأرباح ال�رشكة الوطنية للتاأمني 
)SAA( اإىل 3،25 مليار دينار بارتفاع 
 2016 ب�شنة  مقارنة  باملائة   4 قدره 

)3،1 مليار دينار( 
بيان  الأربعاء  اأم�ص  به  اأفاد  ح�شبما 
لل�رشكة و بلغ رقم اأعمال ال�رشكة نحو 
26،527 مليار دينار يف 2017 م�شجال 
باملائة(    1،29  -( طفيفا  تراجعا 
و   2016 �شنة  اأعمال  برقم  مقارنة 
الذي بلغ 28،875 مليار دينار ا�شتنادا 
الجتماعية  احل�شابات  اأرقام  اإىل 
امل�شادقة  متت  التي  و   2017 ل�شنة 
عليها خالل اجلمعية العامة العادية ، 

لل�رشكة، ي�شيف  ذات امل�شدر. 
واأ�شاف امل�شدر اأن الأرقام املحققة 
خالل �شنة 2017  تربز و ب�شكل جلي 
الرتاكمات   ا�شتقرار يف حجم جمموع 

بالنتائج امل�شجلة يف 2016 و  مقارنة 
با�شتثناء فرع التاأمينات الفالحية فقد 
�شاهمت كل الفروع التاأمينية الأخرى 
ال�رشكة  اأعمال  رقم  ا�شتقرار  يف 
ال�شوق  يف  الريادة  على  حتافظ  التي 
بـ 22  تقدر  للتاأمينات بح�شة  الوطني 
تعزز  و  البيان.  ذات  ح�شب   ، باملائة 
ال�رشكة  طرف  من  املحققة  النتائج 
خياراتها  من   2017 العام  خالل 
ال�شرتاتيجية و ت�شجعها على موا�شلة 
خطة  اإطار  يف  التطوير  م�شاعي 
الت�شيري  اأنظمة  لع�رشنة   2018-2016
املوجهة  اخلدمات  و  الإعالم  و 
العمل على �شمان ت�شوية  للزبائن مع 
كل ملفات تعوي�ص الأ�رشار يف اأح�شن 
ال�رشكة  بيان  ي�شيف  الآجال  اأقرب  و 

الوطنية للتاأمني . 

فجر  الوطني،  الدرك  م�شالح  جنحت 
اأم�ص الأربعاء، من القب�ص على  املتهم 
الرئي�شي يف ق�شية مقتل ال�شاب عي�شي 
لإعتداء  تعر�شه  بعد  ببجاية،  زوبري، 
قانوين،  غري  موقف  حرا�ص  قبل  من 
»�شبق  موقع  ح�شب  و  اأوقا�ص  ب�شاطئ 
م�شالح  اأوقفت  اللكرتوين   بر�ص« 
اآخرين،  اإثنني  متهمني  اأي�شا  الدرك 
اإثنني يف حالة فرار، بعد  فيما ل يزال 
اأن بلغ �شهود عيان عن اأربعة اأ�شخا�ص، 

وكان املرحوم، عي�شي زوبري 36 �شنة، 
بق�شبان  خطري  لإعتداء  تعر�ص  قد 
ب�شاطئ  املا�شي،  الأربعاء  حديدية، 
دينار   200 دفع  رف�شه  بعد  اأوقا�ص 
مقابل ركن �شيارة، كون املوقف الذي 
غري  ال�شباب  بع�ص  عليه  ي�شيطر  كان 
للم�شفى  نقله  ا�شتدعي  ما  �رشعي، 
قبل  املركزة،  العناية  حتت  ويو�شع 

اإعالن وفاته اأول اأم�ص الثالثاء.
م.�س

يف  رغبتها  عن  وا�شنطن  عربت 
ليبيا  مع  تون�ص  حدود  لتاأمني  تاأميد 
اجلماعات  مواجهة  يف  واجلزائر 
الإرهابية،و�شط جدل متوا�شل حول 
الأمريكي  الع�شكري  الوجود  حقيقة 

بهذا البلد املغاربي.
هذي  اأن  نيوز  اإرم  موقع  ذكر  و 
جمع  لقاء  خالل  جاءت  الرغبة 
الكرمي  عبد  التون�شي  الدفاع  وزير 
بتون�ص  الأمريكي  بال�شفري  الزبيدي 
دانيال روبن�شتني مبقر وزارة الدفاع 
التعاون  التون�شية، متحور حول دعم 
املجال  يف  الأمريكي  التون�شي 

الع�شكري.
خالل  التون�شي  الدفاع  وزير  واأّكد 
تقدمه  الذي  الدعم  اأهمية  اللقاء 
يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  وم�شاهمته  احلدود  اأمن  جمال 
تركيز منظومة املراقبة الإلكرتونية 
باحلدود اجلنوبية ال�رشقية والغربية 
بيان  يف  جاء  ما  وفق  لتون�ص”، 

واأ�شاف  التون�شية،  الدفاع  لوزارة 
تطور  “لحظ  الزبيدي  اأن  البيان 
يف  الأمريكي  التون�شي  التعاون  ن�شق 
العالقات  بحكم  الأخرية  ال�شنوات 
بني  تربط  التي  الإ�شرتاتيجية 
اأن  اإىل  لفًتا  ال�شديقني”،  البلدين 
بامل�شتوى  “نوه  التون�شي  الوزير 
الدورة  لأعمال  واملتميز  الرفيع 
الع�شكرية  اللجنة  ولجتماعات   32
الأمريكية  التون�شية  امل�شرتكة 
�شهر  خالل  تون�ص  احت�شنتها  التي 
عرّب  جانبه،  من  املنق�شي”،  ماي 
“موا�شلة  عن  الأمريكي  ال�شفري 
يف  تون�ص  جانب  اإىل  الوقوف  بالده 
وا�شتعدادها  لالإرهاب  مكافحتها 
عدة  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  لدعم 
جمالت تتعلق باأمن احلدود والتكوين 
وتوفري  الفنية  وامل�شاعدة  والتدريب 
مع  املتالئمة  واملعدات  التجهيزات 

التهديدات غري التقليدية”.
م.�س
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الـمجموعة الإقليمية للدرك 

الوطني باجلزائر

 تو��سل حـملة  »معا من �أجل 
�سيف »بدون حو�دث«

قيادة  تنظمها  التي  التح�سي�سية  للحملة  موا�سلة 
الدرك الوطني حتت �سعار«معا من اأجل �سيف »بدون 
املجال  هذا  يف  الفاعلة  الأطراف  مبعية  حوادث« 
وت�ستمر   2018/07/25 تاريخ  منذ  انطلقت  والتي 
اإىل غاية تاريخ 2018/08/20،  على مدار 27 يوما 
�سطرت الـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني حملة 
تـح�سي�سية عرب مـختلف �سبكات الطرقات الرئي�سية 
و الثانوية بهدف تـح�سي�س م�ستعملي الطريق مبدى 
املرور  حوادث  تلحقها  التي  الفادحة  اخل�سائر 
اأرواح ب�رشية و خ�سائر مادية خا�سة و اأن جل  من 

احلوادث �سببها العن�رش الب�رشي .   
وتاأتي هذه احلملة يف اإطار جت�سيد و حر�س قيادة 
املرور  حوادث  من  التقليل  على  الوطني  الدرك 
والتوعوي  الوقائي  العمل  م�ساعفة  طريق  عن 
جميع  مب�ساهمة  الردعية،  الإجراءات  جانب  اإىل 
م�سالح  غرار  على  الـميدان  الفاعلني يف  الأطراف 
احلماية املدنية ومديرية الأ�سغال العمومية والنقل 
النا�سطة يف هذا  والك�سافة الإ�سالمية واجلمعيات 

املجال واملركز الوطني للوقاية عرب الطرقات .

وزير التعليم العايل من باتنة

بنك �ملعلومات متوفر جمانا 
للطلبة و �لباحثني

الطاهر   العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأكد 
اإتاحة  �رشورة  على  بباتنة،  الأربعاء  اأم�س  حجار، 
لال�ستفادة  اجلامعية  الأ�رشة  اأفراد  جلميع  الفر�سة 
باجلامعة  املتوفر  الإلكرتوين  املعلومات  بنك  من 
واأو�سح حجار لدى اإ�رشافه على تد�سني م�رشوع 2000 
مقعد بيداغوجي جديد بكلية الطب بجامعة باتنة 02 
اجلزائرية  اجلامعة  اأن  بولعيد،  بن  م�سطفى  ال�سهيد 
تتوفر على بنك معلومات اإلكرتوين معترب بكل اللغات 
من  والكتب  العناوين  خمتلف  يت�سمن  والتخ�س�سات 
خمتلف دول العامل ما ي�ستدعي ح�سبه »�رشورة اإتاحته 

للجميع« .
واأكد الوزير باأن الولوج اإىل بنك املعلومات الإلكرتوين 
�سيكون ب�سفة جمانية لالأ�ساتذة والطلبة اجلامعيني ، 
مربزا اأن الطالب ومبجرد ا�ستالمه بطاقته اجلامعية 
املعلومات  بنك  اإىل  باملجان  للولوج  رمز  له  �سيمنح 
لال�ستفادة مما فيه وال�ستعانة به يف تطوير وحت�سني 

معارفه.
العايل  التعليم  وزير  تلقى  التد�سني،  عملية  خالل  و 
قيمته  بلغت  الذي  امل�رشوع  حول  مف�سلة  �رشوحات 
يت�سمن  و  دينار جزائري  اأكرث من 776 مليون  املالية 
مدرجا ب�سعة 360 مقعدا و جناح التدري�س يتوفر على 
جناح  اإىل  اإ�سافة  واملخابر،  الأق�سام  من  معترب  عدد 
الإدارة ومركز احلو�سبة والبحث وكذا مكتبة للمطالعة 
املكان  بعني  املقدمة  ال�رشوحات  خالل  التاأكيد  ومت 

على اأن هذه املقاعد اجلديدة 
متثل  امل�رشوع،  �سمن  اإجنازها  مت  التي  واملرافق 
بكلية  حاليا  املتوفرة  مقعد   3500 ل  اإيجابية  اإ�سافة 
الكتفاء يف جمال  للكلية من حتقيق  ي�سمح  ما  الطب 
ا�ستيعاب طلبة تخ�س�سي الطب وال�سيدلة املتوفرين 
بها و�رشح الوزير بعني املكان باأنه �سيتم تدعيم خمابر 
15 كلية طب عرب الوطن من بينها كلية باتنة بتجهيزات 
جديدة من مناذج جل�سم الإن�سان حتاكي الواقع لإتاحة 
تكوينهم  فرتة  خالل  اجليد  بالتطبيق  للطلبة  الفر�سة 
يتعلق  وفيما  العادي  الإن�سان  ج�سم  اإىل  النتقال  قبل 
بجامعة  الأ�سنان  طب  تخ�س�س  ا�ستحداث  مبطلب 
اجلامعة  م�سوؤويل  اإىل  تعليمات  الوزير  اأعطى  باتنة، 
الوزارة  م�سالح  اإىل  وحتويله  مف�سل  ملف  لإعداد 
بعدما  خا�سة  التخ�س�س  هذا  فتح  اإمكانية  يف  للنظر 
تقدم وايل الولية عبد اخلالق �سيودة مبقرتح يت�سمن 
اإمكانية ا�ستغالل مقر قدمي لإحدى الهيئات العمومية 

بعد تهيئته لحت�سان هذا التخ�س�س.
عمار  اجلامعية  الإقامة  اأي�سا  الوزير  تفقد  كما 
عا�سوري بعا�سمة الولية بطاقة ا�ستيعاب 1500 �رشير 
اإعادة تاأهيل ومن املنتظر  اأ�سغال  والتي تعرف حاليا 
 ،  2019/2018 اجلامعي  للدخول  جاهزة  تكون  اأن 
اإ�سافة اإىل تد�سني 1500 مقعد بيداغوجي جديد بكلية 
ت�سمن  الذي  خل�رش  احلاج   1 باتنة  بجامعة  احلقوق 
مالية  قيمة  اإجنازه  وتطلب  افرتا�سية  حمكمة  اأي�سا 

جتاوزت 412 مليون دينار جزائري. 

انطلقت، اأم�س الأربعاء، قافلة حمملة 
اجلزائر  من  الغذائية  بامل�ساعدات 
الالجئني  خميمات  نحو  العا�سمة 
اأ�رشف  تندوف،  يف  ال�سحراويني 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  عليها 
الأحمر  الهالل  ممثلي  بح�سور 
�سحراويني  وم�سوؤولني  ال�سحراوي 
الأحمر  الهالل  رئي�سة  ،واأعلنت 
عن  حبيل�س  بن  �سعيدة  اجلزائري، 
امل�ساعدات  من  قافلة  انطالق 
الالجئني  خميمات  باجتاه  الغذائية 
من  اأزيد  يف  ومتثلت  ال�سحراويني، 
طن   125 ب  حمملة  �ساحنات   10
يف  الأرز،  من  طن  و63  ال�سكر  من 
مع  اجلزائري  ال�سعب  ت�سامن  اإطار 
الالجئني ال�سحراويني الذي يعود اإىل 

اأكرث من 40 �سنة.
اإن  حبيل�س:  بن  قالت  وباملنا�سبة، 

يحتذى  مثال  ال�سحراوي  »ال�سعب 
م�سرية  وال�سمود«،  التحدي  يف  به 
الأخوة  عن  تعبري  القافلة  اأن  اإىل 
الأعباء  لتخفيف  وحماولة  والتاآزر 
يعانيها  التي  الن�سانية  وامل�ساكل 
خ�سو�سا  ال�سحراويون،  الالجئون 
تقلي�س  الدوليني  بعد قرار املانحني 
الهالل  رئي�سة  واأ�سافت  م�ساعداتهم 
اإىل  نداء  »نوجه  اجلزائري:  الأحمر 
العام  والراأي  الدولية  املنظمات  كل 
خطورة  اإىل  انتباهه  للفت  الدويل، 
تقلي�س  يف  املتمثل  التع�سفي  القرار 
للالجئني  املمنوحة  امل�ساعدات 
كما  هوؤلء«،  حياة  على  ال�سحراويني 

اأكدت على اأن 
الهالل اجلزائري م�ستمر يف ت�سامنه 
مع ال�سحراويني، قائلة :«جندد العهد 
ال�سعب  دعم  يف  ال�ستمرار  على 
ال�سحراوي حتى ينال حقه يف تقرير 
ل  اإن�سانية  كمنظمة  نحن  امل�سري.. 
اأمام  الأيدي  مكتويف  نقف  اأن  ميكن 

ذات  يف  الالجئني«واأكدت  معاناة 
الأحمر  الهالل  اأن  على  ال�سياق، 
ثقافة  ن�رش  على  يعمل  اجلزائري، 
من  الأ�سل  يف  هي  التي  الت�سامن 
اأن  اإىل  م�سرية  اجلزائريني،  تقاليد 

امل�ساعدات التي 
الالجئني  اأو  للجزائريني  يقدمها 
اجلزائر  اأر�س  على  املوجودين 
»نابعة من مبادئنا قبل اأن تكون عمال 
»نحن   : م�سيفة  الدولية«،  باملواثيق 
مع  املنا�سباتي..نحن  الت�سامن  �سد 
اخلدمات  وتقدمي  الدائم  الت�سامن 
الأحمر  الهالل  مقابل«ويعمل  دون 
اجلزائري - كما اأو�سحت ال�سيدة بن 
حبيل�س- وفق ا�سرتاتيجية تقوم على 
الأعمال  رجال  اإىل  نداءات  توجيه 
واجلالية اجلزائرية يف اخلارج وكافة 
م�ساعدات  جمع  بهدف  املواطنني، 
واحلاجة،  الأولويات  ح�سب  توجه 
الحمر  الهالل  رئي�س  اعتربت  حيث 
اأن دور املجتمع املدين »مكمل« لدور 

الدولة.
من جانبه، قال رئي�س الهالل الأحمر 
اأن  يحيى،  بوحبيني  ال�سحراوي، 
اإطار  يف  تدخل  امل�ساعدات  قافلة 
تعود  التي  العريقة  الت�سامن  تقاليد 
عليها ال�سعب ال�سحراوي من �سقيقه 
تن�سيق  وجود  اإىل  م�سريا  اجلزائر، 
ونظريه  ال�سحراوي  الهالل  بني  دائم 
الو�سع  تقييم  بخ�سو�س  اجلزائري 
ال�سحراويني،  الالجئني  خميمات  يف 
الأحمر  الهالل  حر�س  على  ومثنيا 
اجلزائري على تلبية النداء ب�سكل دائم 

وعلى جهوده لدعم ال�سحراويني.
ولفت بوحبيني، اإىل اأن نق�س خمزون 
على  �سلبا  ينعك�س  الغذائية  املواد 
حياة الالجئني ال�سحراويني خ�سو�سا 
الذين  ال�سن  وكبار  الأطفال  الن�ساء، 
التغذية،  �سوء  من  معظمهم  يعاين 
م�سريا اإىل اأن القافلة اأعطت الولوية 

لبع�س املواد يف انتظار توفري 
البقية.

ل/منرية

مت بولية اجللفة ت�سجيل 11 حالة ت�سمم 
غذائي خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة 
اجلارية ح�سب ما علم اأم�س الأربعاء من 
رئي�س  وح�سب  بالولية  التجارة  مديرية 
الغ�س  وقمع  امل�ستهلك  حماية  م�سلحة 
فاإن  علي  خرياين  ال�سيد  املديرية  بذات 
هذه احلالت امل�سجلة بعدد من بلديات 
اأبانت تناق�سا ملحوظا  الولية -- والتي 
مبقارنتها بنف�س الفرتة من العام الفارط 
 70 حوايل  تعر�س  ح�سيلتها  كانت   --
تلك  وبخا�سة  الغذائي  للت�سمم  �سخ�س  

ما  حفظ  �رشوط  باإنعدام  تتعلق  التي 
ي�ستهلك منزليا من اأطعمة ومواد غذائية 
و�سالمتها . وذكر - ذات امل�سوؤول - باأن 
من  وامل�ستقاة  امل�سجلة  الو�سعية  هذه 
م�سلحة الوقاية مبديرية ال�سحة بالولية 
-- التي يتم التن�سيق معها ب�سكل مبا�رش 
العمل امل�سرتك  يف هذا اجلانب يف ظل 
اخلا�سة  اليقظة  خلية  مهام  �سمن 
اأبانت اأن هناك  بالت�سممات الغذائية -- 
ون�رش  التح�سي�سي  للعمل  كبرية  فاعلية 
به  تقوم  ما  ظل  الإ�ستهالكية يف  الثقافة 

ال�سنة من جهود يف هذا  املديرية طيلة 
واإ�رشاك  الو�سائط  كل  باإ�ستغالل  الباب 

خمتلف الفعاليات.
الفرتة  هذه  خالل  باأنه  خرياين  واأ�ساف 
ال�سيفية مت ت�سجيل منذ الفاحت من �سهر 
غذائي  ت�سمم  حالت  اليوم  واإىل  جوان 
ببلدية  حالت  ثالث  منها  معزولة«  »جد 
ب�سبب  كانت  حالتني  منها  املجبارة 
اإ�ستهالك مادة الدلع الذي يعر�س ب�سكل 
ل يحفظ �سالمته. واجلدير بالذكر تقوم 
التح�سي�سي  عملها  يف  التجارة  م�سالح 

ن�ساطها  يرافق  الذي   -- والتوعوي 
املواد  مراقبة  يخ�س  الذي  الروتيني 
اجلماعي  الإطعام  واأماكن  الإ�ستهالكية 
وكذا  واجلامعية  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
منها  اجلهود  من  بكثري   -- ال�رشكات 
تنظيم ندوات تتح�سي�سية حول الت�سممات 
تقلي�س  وكذا  التبذير  وجمابهة  الغذائية 
الدهنية  واملواد  ال�سكر  اإ�ستهالك 
وتوجيهات  متا�سيا  الأغذية  يف  وامللح 
املنظمة العاملية لل�سحة كما اأ�سار ذات 

امل�سوؤول.

زيتوين  الطيب  املجاهدين  وزير  اأكد 
تي�سم�سيلت  مدينة  من  الأربعاء  اأم�س 
من  �ساخمة  »قلعة  اجلزائر  اأن  على 

قالع ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية«.
األقاها  كلمة  خالل  الوزير  وقال 
بونعامة  برج  ببلدية  الثقايف  باملركز 
لذكرى  املخلدة  الحتفالت  اإطار  يف 
اأن  بونعامة  الرائد اجلياليل  ا�ست�سهاد 
�ساخمة  »قلعة  اليوم  اأ�سبحت  اجلزائر 
الوطنية  وامل�ساحلة  ال�سلم  قالع  من 

نوفمرب  اأول  ميثاق  ملبادئ  الوفية 
الذي  احل�ساري  امل�رشوع  هذا   ،)...(
ال�سعب  ل�سيادة  بكيفية حتقيقه  نفتخر 

اجلزائري«.
»اجلزائر  اأن  قائال  زيتوين  وا�سرت�سل 
ت�سود  التي  الظروف  ظل  يف  و  اليوم 
املحيط الإقليمي والدويل، قد اأعطت 
ورفعت  احلالت  جميع  يف  الدرو�س 
الرهانات«واأ�ساف  وك�سبت  التحديات 
اأن الف�سل فيما تنعم به اجلزائر من اأمن 

وا�ستقرار ومناء ورخاء وا�ستمرارية 
اجلمهورية،  لرئي�س  »يرجع  الربامج 
من  جعل  الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
التنمية  لتحقيق  كربى  ور�سة  اجلزائر 
ال�ساملة يف قطاعات ال�سحة و ال�سكن 

و الرتبية 
والتعليم العايل و يف امليادين الفالحية 
و الثقافية والجتماعية«كما دعا وزير 
املجاهدين اىل ال�ستمرارية وموا�سلة 
رئي�س  با�رشها  التي  ال�سالحات 

مبوجب  كر�سها  والتي  اجلمهورية 
حلفظ  ي�سعى  الذي  املعدل  الد�ستور 
مواقفها  و�سون  اجلزائر  ا�ستقرار 
اجلزائري  ال�سعب  اأن  موؤكدا  الدولية، 
ومبادئ   الوطنية  بالقيم  »مت�سبع 
من  امل�ستوحاة  والوفاء  الإخال�س 
ال�سهيد  غرار  على  اأبطاله  ت�سحيات 
اجلياليل بونعامة يف م�سهد يدل على 
توا�سل الأجيال وا�ستمرار معركة البناء 

والت�سييد بعد معركة ال�ستقالل.« 

اجللفة 

وزير املجاهدين الطيب زيتوين

ت�سجيل 11 حالة ت�سمم غذ�ئي 

»�جلز�ئر قلعة �ساخمة من قالع �ل�سلم و�مل�ساحلة«  

اأ�شرف عليها الهالل الأحمر اجلزائري

قافلة م�ساعد�ت باجتاه خميمات �لالجئني �ل�سحر�ويني يف تيندوف 
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و ك�صفت نف�س امل�صادر اأن اللجان 
يف  بالتحقيق  املكلفة  الوزارية 
لدرجات  املقلق  التزايد  م�صببات 
االحتجاجات  وموجات  االحتقان 
م�صت�صارين  ت�صم   ، العارمة 
وزارات  من  مركزيني  ومفت�صيني 
، ال�صحة  ،  الداخلية واجلماعات 
الرتبية ، العمل ، ال�صكن  و الطاقة 
املائية  املوارد  لقطاع  اإ�صافة 
احلكومة  قرار  وياأتي   ، الري  و 
اأ�صباب  يف  بالتحقيق  القا�صي 
الت�صنج  وتزايد  التنمية  عرقلة 
�صكاوى  خلفية  على  املحلي 
وعرائ�س احتجاجية رفعها عديد  
والتي   الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
حذرت من العواقب الوخيمة التي 
ال�صلطات  انتهاج  عن  تنجر  قد 
يف  الت�صويف  ل�صيا�صة  املحلية 
امل�صجلة  الرتاكمات  معاجلة 
يف  املتكررة  االنقطاعات  ب�صبب 
التيار الكهربائي واالرتفاع املقلق 
لفواتري الكهرباء ، اإ�صافة لتماطل 
االفراج عن  املعنية يف  ال�صلطات 
للم�صتفيدين  االأ�صمية  القوائم 
مبختلف  ال�صكنية  احل�ص�س  من 
ال�صييغ و كذا التالعب احلا�صل يف 

م�صابقة التوظيف خا�صة ما تعلق 
بال�رشكات  �صلة  لها  التي  بتلك 
يف  العاملة  واالأجنبية  الوطنية 

حقول النفط .
ال�صحة  قطاعات  وت�صتكي 
العمومية  والتجهيزات  وال�صكن 
والبناء والتعمري من عدة نقائ�س، 
من  الكثري  عليها  يخيم  حيث 
ال�صوائب التي اأثقلت كاهل العمال 
واملواطنني على حد �صواء نتيجة 
م�صري  يكتنف  الذي  الغمو�س 
م�رشوع  جت�صيد  انطالق  تاأخر 
اجلديد  اجلامعي  امل�صت�صفى 
بورقلة ودعم امل�صت�صفى املركزي 
بعا�صمة الواحات بطبيب �رشعي، 
اإىل الغمو�س الذي يكتنف  اإ�صافة 
م�صري احل�ص�س ال�صكنية املوجودة 
يف طور االجناز، وهو ما �صيحول 
دون توزيع2997وحدة �صكنية ذات 
طابع ايجاري عمومي مع الدخول 
تعهدت  مثلما  املقبل  االجتماعي 
به ال�صلطات الو�صية التي عجزت 
�صكنية  وحدة   1700 توزيع  عن 
تابعة لوكالة عدل وح�ص�س اأخرى 
املدعم  الرتقوي  بال�صكن  تتعلق 

من النفق املظلم.
 اىل جانب ذلك فقد اتهم  متابعون 
بهاته  االجتماعي  للحراك 

برفع  تنفيذيني  الواليات م�صوؤولني 
التابعني  للوزارات  مغلوطة  تقارير 
التنمية التي ت�صيري  لها حول واقع 
بخطى  مت�صارعة نحو اخللف وهو 

االأمر الذي يتنافى وتوجيهات    
اللجان  اأن  بالذكر  جدير   .
احلراك  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
قد  كانت  باجلنوب  االجتماعي 

ذكرها  ال�صالف  بالواليات  �صجلت 
معدالت  يف  حم�صو�س  تزايد 
احلركات االحتجاجية خالل ال�صنة 
من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  اجلارية 
ت�صجيل  بدليل  املنق�صية  ال�صنة 
النظام  حفظ  الإعادة  تدخل   247
العام لفتح الطرقات و رفع ال�صلل 

على خمتلف الهياكل الر�صمية .

بغرداية  املنيعة  �صكان  يزال  ال 
التخلف  تبعات  ي�صارعون    ،
التنموي الذي ميتد من �صرب الآخر 
باملنطقة و�صط تخبط املواطنني 

يف انعكا�صاته ال�صلبية .
منهم  و  املواطنني  اإ�صتاء  قد  و 
الكائن   « بلجودي   « حي  �صكان 
ببلدية  بلقا�صم  ق�رش  مبنطقة 
معاناتهم  عمر  �صبب  من  املنيعة 
الطويلة مع هذا التهمي�س بالرغم 
على  احلالة  عر�صوا  اأنهم  من 
اأنهم  مبعنى  املحليني  امل�صوؤولني 
اأن  اإال  بالو�صع  اإطالع حثيث  على 
اإذ حتتاج   ، �صاكنا  يحرك  ذلك مل 
اإعادة نظر و درا�صة  املنطقة اإىل 
و   ، لها  التحتية  البنية  من  بداية 
الع�رشات  اإ�صتكى  ال�صياق  ذات  يف 
الذكر  ال�صالف  احلي  �صكان  من 
 ، بيوتهم  داخل  مياه  اإجتياح  من 
و   ، ال�صحي  ال�رشف  الناجمة عن 
ما زاد الطني بلة هو خ�صيتهم من 

االأخرى  مع  املياه  تلك  متتزج  اأن 
بوابة  ليكون   ، لل�رشب  ال�صاحلة 
ناجمة عن  اأخرى  وبائية  ملخاطر 
 ، �صالمتهم  و  �صحة  تهدد  التلوث 
بال�صتيكية  اأنابيب  تواجد  ظل  يف 
طويلة  ل�صنوات  تعود  مهرتئة 
بالغر�س  تويف  ال  اليوم  اأ�صحت 
اإىل  اإ�صافة   ، �صالحيتها  لعدم 
�صغر قطرها مما جعلها ال تتحمل 
حلقة  تعد  اأنها  خ�صو�صا  ال�صغط 
كميات  خاللها  من  تتدفق  رئي�صة 
من  امل�صتعملة  املياه  من  �صخمة 
اأحياء بلدية املنيعة باجتاه بحرية 
اجلهات  اأن  يذكر   ، القارة  حا�صي 
الو�صية باملنيعة كانت قد �صجلت 
اأجل  من  م�صى  وقت  يف  تدخال 
تفريغ املنازل و الطريق من مياه 
اإخ�صاع  مت  كما  ال�صحي  ال�رشف 
لتحاليل  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 

خمربية. .
�شيخ مدقن 

الع�صوائي  الركن  ظاهرة  اأثارت   
م�صعود  حا�صي  ببلدية  املتفاقمة 
كلم    80 حوايل  بعد  على  الواقعة 
�صخط   ، ورقلة  والية  مقر  عن 
املطبق  ال�صمت  نتيجة   ، �صعبي 
نا�صد  الو�صية   االإدارة  طرف  من 
االأحياء  �صكان  من  الع�رشات 
بوالية  م�صعود  بحا�صي  ال�صعبية 
و  م�صكن    36 غرار  على   ، ورقلة 
1850  م�صكن ، يف معر�س حديثهم 
ال�صلطات   ،  « »الو�صط  يومية  مع 
الحتواء  العاجل  بالتحرك  االأمنية 
الفو�صى التي تغرق  فيها عا�صمة 

البرتول نتيجة تفاقم ظاهرة الركن 
ما  وهو  للمركبات،  الع�صوائي 
االأدوات  لتفاوت  حمدثنا  اأرجعه 
حمدثونا  حملها  التي  الرقابية 
وما   ، القائم  امل�صكل  م�صوؤولية 
االمناط  تطوير  على  تاأثريه  مدى 
العمرانية والتجارية، وقال البع�س 
االأخر من املتتبعني لل�صاأن املحلي 
، اأن غياب االأدوات الردعية لتنظيم  
قطاع النقل بحا�صي م�صعود �صاهم 
وب�صكل �صلبي يف انت�صار احلظائر 

الع�صوائية .
اأحمد باحلاج 

االأخريين  اليومني  يف  اأوقفت 
والتحري  البحث  م�صالح   ،
للدرك  االقليمية  بالكتيبة 
بني  الرابط  بالطريق  الوطني 
على  ورقلة  تقرت  مدينتي 
م�صافة 160  كلم وبالتحديد يف 
النقطة الكيلومرتية 80 ، �صاحنة 
باملواد  حمملة  كانت  تربيد 
واأثناء  املجمدة  اال�صتهالكية 
ما  على  بداخلها  عرث  تفتي�صها 
يزيد عن 9542  قارورة خمر من 
خمتلف االأ�صكال و االأنواع ليتم 
م�صادرة املحجوزات وت�صليمها 

مبا�رشة مل�صالح اأمالك الدولة 
فيه  امل�صتبه  حتويل  مت  فيما 
وبعد  االقلميية  للم�صلحة 
معه  االأويل  التحقيق  ا�صتكمال 
مت تقدميه مبا�رشة اأمام ال�صيد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
باإيداع   اأمر  بدوره  الذي  ورقلة 
املوؤقت  احلب�س  رهن  املعني 
ب�صبهة  حماكمته  انتظار  يف 
واملتاجرة  احليازة  يف  التورط 
بامل�رشوبات الكحولية بطريقة 

غري �رشعية .
اأحمد باحلاج 

.             "م�سوؤولون تنفيذيون متهمون برفع تقارير مغلوطة لوزارتهم " 

للوقوف على م�شببات االحتقان املحلي وتزايد االحتجاجات 

اأحمد باحلاج 

احلكومة توفد جلان حتقيق 
لورقلة ، مترنا�ست و ب�سار 

م�صالح   ، مترنا�صت  �صباب  حمل 
م�صوؤولية  بالوالية  الرتبية  مديرية 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  تبعات 
يف  م�صاركون  ا�صتغالل  عن  تنجر 
اأجل  من  واليتهم  التوظيف  خمتلف 
ثم  ومن  منا�صب  على  احل�صول 

حتويلها لوالياتهم االأ�صلية .
يف  مترنا�صت  �صباب  ممثلي  طالب 
دومي  الوالية  بوايل  جمعهم  لقاء 
االأول  امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على  
و  اأمني  حتقيق  فتح  يف  االإ�رشاع 

مالب�صات  لك�صف  م�صتعجل  اإداري 
امل�صجلة  واخلروقات  التجاوزات 
اأ�صا�صا  واملتمثلة  الرتبية  بقطاع 
اقدام عدد من املرت�صحني من  يف 
للم�صاركة يف خمتلف  الوالية  خارج 
اخلا�صة   التوظيف  م�صابقات 
االأطوار  خمتلف  يف  باالأ�صاتذة 
يقومون  جناحها  وبعد  الدرا�صية 
مبا�رشة بتحويل منا�صبهم للواليات 
االأخرى  ، وهو  االأمر  الذي �صاهم يف 
االإبتدائي  نق�س االأ�صاتذة باالأطوار 
اأن  حيث   ، والثانوي  املتو�صط   ،

يف  �صاهمت  املزرية  الو�صعية  هذه 
للتالميذ  العلمي  التح�صيل  تراجع 
ال�صنوات  الوالية خالل  تذيل  بدليل 
نتائج  يف  الوطني  للرتتيب  االأخرية 
االمتحانات النهائية ك�صهادة التعليم 
و�صهادة  املتو�صط   ، االبتدائي 

البكالوريا .
ذات  �صدد  فقد   ذلك  جانب  اإىل 
تفعيل  �رشورة  على  املتحدثني 
بيد  وال�رشب  الرقابية  االأدوات 
يثبت  م�صوؤول  لكل  حديد  من 
اأو  �صهادة  على  التوقيع  يف  تورطه 

من  مرت�صح  الأي  االإقامة  بطاقة 
املذكورة  احلدودية  الوالية  خارج 
م�صابقات  خمتلف  يف  للم�صاركة 

التوظيف .
من جهة ثانية فقد توعد وايل الوالية 
بتطبيق  اجلياليل  دومي  بتمرنا�صت 
القوانني �صد كل من يثبت تورطه يف 
التالعب مب�صابقات التوظيف �صواء 
العمومية  باملوؤ�ص�صات  االأمر  تعلق 
الطابع  ذات  الوطنية  ال�رشكات  اأو 

االإقت�صادي .
�شيخ مدقن 

اجلمارك  م�صالح  داهمت   
مع  وبالتن�صيق  اجلزائرية 
وحدات حر�س احلدود  مبنطقة 
الوادي  بوالية  العربي  الطالب 
،م�صتودعا �رشي  �صبط بداخله 

2718  لرت من مادة الوقود كانت 
�صعة  براميل حديدية  معدة يف 
و�صفائح  لرت   200 منها  الواحد 
م�صادرة  ليتم  بال�صتيكية 
املحجوزات  وحتويلها لقاب�س 

فيما   ، اجلزائرية  اجلمارك 
فتحت م�صالح البحث والتحري 
يف  حتقيقا  الوطني   بالدرك 
احلادثة لك�صف مالب�صاتها رغم 
اأن املعلومات االأولية املتوفرة 

كمية  تكون  اأن   ت�صتبعد  ال 
املحروقات التي مت م�صادرتها  
كانت موجهة للتهريب نحو مدن 

�رشق تون�س .
�شيخ مدقن 

ناجحون يف م�شابقات التوظيف يحولون منا�شبهم املالية لوالياتهم االأ�شلية 

كانت موجهة للتهريب ملدن �شرق تون�س 

مديرية الرتبية مترنا�ست يف قف�ص االتهام و الوايل يتوعد 

حجز 2718لرت من الوقود بالطالب العربي بالوادي

ق�شر بلقا�شم باملنيعة بغرداية

يف وقت تلعب فيه امل�شالح املعنية دور املتفرج 

 بالطريق الرابط بني ورقلة وتقرت 

تنمية حملية راكدة و �سكان 
تائهون يبحثون عن حلول

ظاهرة الركن الع�سوائي للمركبات 
تتف�سى بحا�سي م�سعود 

حجز 9542  قارورة 
خمر غري مرخ�سة 

علمت يومية »الو�شط« من م�شادر مطلعة اأن احلكومة قررت خالل االأ�شبوع اجلاري ،اإيفاد جلان 
حتقيق وزارية م�شرتكة للواليات اجلنوبية التي تعي�س على وقع حالة من االحتقان املحلي غري 

امل�شبوق دون ن�شيان التزايد امللحوظ يف معدالت احلركات االحتجاجية .



ببلدية  يزال حي 253 م�سكن  ال 
�سيدي  والية  غرب  بادي�س  اإبن 
وطاأة  حتت  يرزح  بلعبا�س 
التخلف من جراء غياب خمتلف 
يف  ونق�س  احلياة  �رضوريات 
التهيئة التي باتت ال�سغل ال�ساغل 
لل�سكان هناك ،حيث نا�سدوا يف 
كذا من مرة ال�سلطات من اجل 
التحرك الإنقاذ احلي لكن هيهات 
تتوا�سل معاناة �سكان حي هالل 
منذ  ت�سييده  مت  الذي  قدور 
غياب  ب�سبب  �سنة   20 من  اأكرث 
طرقات  من  ال�رضوريات  اأدنى 
،اإذ  ابتدائية  ومدر�سة  واأر�سفة 
كرثت امل�ساكل خا�سة يف ف�سل 
التي  االأوحال  ب�سبب  ال�ستاء 
وت�سكل  املذكور  احلي  حتا�رض 

ال�سري  تعرقل حركة  مائية  برك 
االأع�ساب  انت�سار  عن  ،ف�سال 
ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سارة 
احل�رضات  من  ال�سكان  وتخوف 
واالأفاعي التي تنت�رض هناك ،اإذ 
ويف هذا ال�سياق طالبوا ب�رضورة 
حترك ال�سلطات من اأجل تهيئة 
خا�سة  االآجال  اأقرب  يف  احلي 
يجعل  ما  بال�سكان  اآهل  وانه 
للنهو�س  حتمية  �رضورة  االأمر 
به يف اأقرب االآجال املمكنة ،زد 
اأثناء  التالميذ  ذلك معاناة  على 
املجاورة  املدار�س  اإىل  تنقلهم 
ما  درا�ستهم  مزاولة  اأجل  من 
قد ي�سبب خماطر كانوا يف غنى 

عنها 
�س.�سهيب

لقي �سخ�س م�رضعه واأ�سيب 10 
مرور  حادث  يف  بجروح  اآخرون 
على  االأربعاء  اأم�س  �سباح  وقع 
م�ستوى الطريق الوطني رقم /3/ 
بالقرب من حا�سي م�سعود بوالية 
م�سالح  من  علم  ح�سبما   ، ورقلة 

احلماية املدنية .
حافلة  بانقالب  االأمر  ويتعلق 
بالنقطة  للم�سافرين  الربي  للنقل 
خط  ت�سمن   40 الكليومرتية 
مما   ، الوادي   / م�سعود  حا�سي 
�سنة(   28( راكب  اإىل م�رضع  اأدى 

 10 تعر�س  فيما   ، املكان  بعني 
متفاوتة اخلطورة  اآخرين جلروح 
ومت  امل�سدر   ذات  ح�سب   ،
اإجالء جثة ال�سحية من قبل فرق 
نحو  املدنية  للحماية  التدخل 
م�سلحة حفظ اجلثث باملوؤ�س�سة 
حلا�سي  االإ�ست�سفائية  العمومية 
اأي�سا  اإليها  نقل  التي   ، م�سعود 
،وقد  امل�سدر  وفق   ، اجلرحى 
فتحت اجلهات االأمنية املخت�سة 
مالب�سات  عن  للك�سف  حتقيقا 

احلادث.
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اىل هذه الوالية انطالقا من حمطة 
حتلية مياه البحر للمقطع )وهران( 
الهيكلي  امل�رضوع  هذا  وي�سمح 
بتحويل كمية تقدر ب 150 األف مرت 
يوميا  املحالة  املياه  من  مكعب 
م�ستغامن-اأرزيو- رواق  طريق  عن 
عملية  �سيدعم  كما  "ماو"  وهران 
لل�رضب  ال�ساحلة  باملياه  التموين 
اإىل 186 جتمع  اإ�سافة  ل 35 بلدية 
بوالية  نائية  بلدات  منها  �سكانيا 
اأزيد  اإجماال  مت�س  حيث  غليزان 

من 921 األف ن�سمة.
اجناز  امل�رضوع  هذا  �سهد  وقد 
�سبكات لتحويل وتوزيع املياه وعدة 
�ست  عن  ف�سال  لل�سخ  حمطات 
اجمالية  بطاقة  للتخزين  وحدات 
كما  مكعب  مرت  األف   57 ب  تقدر 
حديثة  تكنولوجية  نظم  اإدماج  مت 
للت�سيري االلكرتوين عن بعد لل�سبكة 
ذات ال�سلة بامل�رضوع واأبرز الوزير 
من  ياأتي  امل�رضوع  اأن  باملنا�سبة 
بني االجنازات املحققة التي التزم 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  بها 
التنمية  بعجلة  للدفع  بوتفليقة 

غلى  امل�رضوع  هذا  باأبعاد  منوها  
خمتلف  يف  التنمية  دعم  غرار 
ت�سهد  التي  غليزان  والية  مناطق 
الفالحي  ال�سعيدين  على  منوا 

وال�سناعي.
التفقدية  زيارته  بدوي  ويوا�سل 
اأن  يتوقع  حيث  غليزان  والية  اإىل 
"طيال"  الن�سيج  مركب  اأي�سا  يزور 
ال�رضاكة  اطار  يف  يندرج  الذي 
حجر  وي�سع  الرتكية  اجلزائرية 

وت�سفية  تطهري  ملحطة  االأ�سا�س 
كما  ارهيو  وادي  بدائرة  املياه 
ب�سعة  م�ست�سفى  م�رضوع  �سيعاين 
مو�سى  عمي  بدائرة  �رضير   120
مركب  وت�سمية  تد�سني  اإىل جانب 
�سيدي  بدائرة  جواري  ريا�سي 
احممد بن علي ومتو�سطة بدائرة 
اأي�سا  الوزير  و�سيقوم  مازونة. 
بن  احممد  �سيدي  زاوية  بزيارة 
التي  بالبلدية  تقع  التي  عودة 

وامل�سجد  اال�سم  نف�س  حتمل 
�سي�رضف  كما  ملازونة.  العتيق 
الرمزي  الت�سليم  مرا�سم  على 
ال�سيغ  خمتلف  من  لل�سكنات 
مل�ستثمرين  االمتياز  وقرارات 
وزير  و�سيعقد  امل�ساريع  اأ�سحاب 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
هذه  ختام  يف  العمرانية  والتهيئة 
املدين  املجتمع  مع  لقاء  الزيارة 

واالأعيان واملنتخبني.

اأ�شرف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اأم�س الأربعاء 
بغليزان على و�شع حيز اخلدمة م�شروع حتويل املياه املحالة.

غليزان

م٫�س

و�شع حيز اخلدمة م�شروع حتويل املياه املحالة 

مع�شكر 

توقف وغلق لالأك�شاك يف �شاعات مبكرة

الطريق ال�شيار

تن�شيب القائد اجلديد للمجموعة االإقليمية للدرك الوطني

نقائ�س باجلملة بخدمة الرتام واي ترهق �شكان �شيدي بلعبا�س

حتويل موؤقت حلركة ال�شري 
الإجناز حمطة الدفع

 تنطلق اليوم  اأ�سغال اجناز اجلزء 
بالطريق  الدفع  ملحطة  االأول 
منطقة  م�ستوى  على  ال�سيار، 
الطريق  على  اخل�سنة  خمي�س 
حمور  يف  �رضق-غرب  ال�سيار 
جاء  و  البويرة  باجتاه  اجلزائر 
"اجلزائرية  ملوؤ�س�سة  بيان  يف 
االأ�سغال  هذه  اأن  ال�سيارة"  للطرق 
ال�ساعة  من  اليوم  �ستنطلق  التي 
يف  تدخل  �سباحا،و   )9( التا�سعة 
املتعلقة  االأ�سغال  موا�سلة  اإطار 
واأجهزة  من�ساآت  اإجناز  مب�رضوع 
ال�سيار،مقطع  للطريق  اال�ستغالل 

الو�سط.
حتويل  �سيتم  لال�سغال  ووفقا 
"موؤقت" حلركة ال�سري نحو اجلزء 
خلمي�س  الدفع  ملحطة  اجلنوبي 
  1 م�سافة  على  املنجزة  خ�سنة 
اأروقة    3*3 التحريف من  مع  كلم، 
اىل 2*2 اأروقة، يف اجتاه  اجلزائر 
امل�سدر  ذات  اأفاد  و  البويرة  نحو 
انه مت و�سع نظام لل�سالمة واالأمن 
الغر�س مع  املروري خا�س لذات 

املوؤقتة  لالإ�سارات  نظام  تواجد 
تنقل  ل�سمان  وهذا  لالأ�سغال، 
ال�سيار  الطريق  مل�ستعملي  االأمن 
واأعلمت  ونهارا  ليال  باملنطقة 
كافة  ال�سيارة  للطرق  اجلزائرية 
ال�سيارعن  الطريق  م�ستعملي 
حتديد ال�رضعة عند االقرتاب من 
منطقة االأ�سغال ب 60كم/�سا، واأن 
للمركبات  به   امل�سموح  االرتفاع 
�سيتم  لالإ�سارة  25،5مرت   ب  حدد 
اأ�سغال  يف  اأي�سا  االنطالق  قريبا 
حمور  من  الثاين  اجلزء  اإجناز 
الو�سط من حمطة  الدفع للطريق 
االجتاه  اخل�سنة  بخمي�س  ال�سيار 
البويرة نحو اجلزائر حيث �سيعلن 
اجلزائرية  دعت  و  الحقا.  عنها 
ال�سيارة م�ستعملي الطريق  للطرق 
باحليطة  التحلي  اإىل  ال�سيار 
ال�رضعة  تقليل  خ�سو�سا  واحلذر، 
وهذا  االأ�سغال  منطقة  عند 
ل�سالمتهم و �سالمة العاملني على 

الطريق ال�سيار.
ف.ن�شرين 

للدرك  اجلهوي  القائد  اأ�رضف 
الوطني لوهران العقيد تريكي حممد 
على تن�سيب املقدم بن زهرية ه�سام 
االإقليمية  للمجموعة  جديد  كقائد 
ح�سبما  مبع�سكر  الوطني  للدرك 
ذات  قيادة   لدى  االأربعاء  اأم�س  علم 

املجموعة االإقليمية.
و مت تن�سيب القائد اجلديد للمجموعة 
نف�س  -ح�سب  مبع�سكر  االإقليمية 
امل�سدر- يف حفل ح�رضته ال�سلطات 
املدنية و الع�سكرية للوالية نظم على 
اجلهوي  للقائد  عمل  زيارة  هام�س 

خمتلف  �سملت  االأمني  ال�سلك  لهذا 
للدرك  التابعة  الهياكل  و  الوحدات 

الوطني بوالية مع�سكر.
و وجه العقيد تريكي حممد يف لقاء 
له مع قيادات وحدات الدرك الوطني 
للوالية بعد تلقيه عرو�سا و�رضوحات 
الوطني  الدرك  ن�ساطات  حول 
ب  �سارمة  توجيهات  مع�سكر  بوالية 
وتكثيف  اجلهود  كل  بذل  "�رضورة 
و  املواطنني  بغر�س حماية  الن�ساط 

العمل على 
احلفاظ على النظام و االأمن العمومي 

و احلفاظ على املمتلكات العمومية 
تكثيف  اإىل  اإ�سافة  اخلا�سة  و 
تزايد  ملواجهة  الوقائية  االأن�سطة 
ح�سور  خالل  من  املرور  حوادث 
ا�ستعمال جميع  مع  ميداين مدرو�س 
العليا  القيادة  و�سعتها  التي  الو�سائل 
ت�رضفهم"و  حتت  الوطني  للدرك 
"تكثيف  اإىل  امل�سوؤول  نف�س  دعا 
التهريب  ظاهرة  حماربة  يف  اجلهود 
�رضورة  مع  ال�رضعية  غري  الهجرة  و 
ال�رضكاء  كل  مع  التعاون  و  التن�سيق 
ع�سكرية  �سلطات  من  امليدان  يف 

خدمة  ق�سائية  و  اإدارية  و  اأمنية  و 
م�سرتك  كهدف  املواطن  و  للوطن 
تعهد  كما  االأطراف"  هذه  لكل 
االإقليمية  للمجموعة  اجلديد  القائد 
املجهودات"  كل  ب"بذل  مبع�سكر 
ليكون يف م�ستوى الثقة التي و�سعتها 
الوطني  للدرك  العليا  القيادة  فيه 
و  املهنية  معارفه  جميع  ت�سخري  و 
من  اكت�سبها  التي  و جتربته  الفكرية 
خدمة  يف  املهنية  م�سريته  خالل 
الوطن و املواطنني و تطبيق قوانني 

اجلمهورية".

ترامواي  انطالق  من  �سنة  بعد   
اآمال  من  �ساحبه  ما  و  بلعبا�س 
مواطني  قبل  من  ارتياح  و 
على  يق�سي  لعله  بلعبا�س  �سيدي 
ال�سعوبات التي كانوا يعانون منها 
املدينة،  داخل  التنقل  عملية  يف 
عقبات  تذليل  يف  جناحه  فرغم 
التنقل  و ا�ستقطابه لعدد هام من 
تعزيز  و  الو�سيلة   هذه  م�ستعملي 
اأن  اإال   ، بالوالية  النقل  خدمات 
النقائ�س التي ال تزال ت�سوبه باتت 
تثري ا�ستياء و تاأ�سف الزبائن الذين 
التي  امل�ساكل  هذه  من  تذمروا 
اخل�سو�س   وعلى  ترهقهم  باتت 
توقيت توقف الرتام عن العمل يف 
امل�ساء،بحيث  من  مبكرة  �ساعة 
بني  اخلدمة  تتوقف  اأ�سبحت 

�ساعتي التا�سعة والتا�سعة والن�سف 
وهو زمن خروج العائالت ملختلف 
الف�ساءات من اأجل الرتفيه خا�سة 
الذي  ال�سيف  ف�سل  نعي�س  ونحن 
تكرث فيه تنقالت العائالت خا�سة 
الرتفاع  نظرا  الليلية  الفرتة  يف 
وهذا  النهار،  يف  احلرارة  درجات 

على  �سلبا  يوؤثر  بات  الو�سع 
و  �سيما  ال  املواطنني  تنقالت 
جدا  مبكر  هو  التوقيت  هذا  ان 
بداية  اأنه  اعتباره  ميكن  بحيث  
خروج العائالت لتناول املرطبات 
ن�سيمه  و  بالهواء  اال�ستمتاع   و 
العمومية  ال�ساحات  يف  املنع�س  

و امل�ساحات اخل�رضاء و احلدائق  
احلرارة  من  كامل  يوم  بعد حتمل 

و لهيبها.
اأن  املعقول  غري  فمن  بالتايل  و 
خدمة  يقدم  الذي  الرتام  يتوقف 
�سيما  ال  الوقت  هذا  عمومية  يف 
و  املثلى  الو�سيلة  اأ�سبح  اأنه  و 
من  عليها  املعتمد  و  املف�سلة 
الكثري من مواطني �سيدي بلعبا�س 
هذا  يف  الوحيدة  تكون  قد  و  بل 
و  اال�ستياء  يثري  مما  .و  التوقيت 
اأك�ساك  غلق  هو  كذلك  التعجب 
حدود  يف  اأي  مبكرا  التذاكر  بيع 
ما  ،وهو  م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
من  امل�سافرين  من  الكثري  مينع 

التنقل 
 �س.�شهيب

�شيدي بلعبا�س

�شكان حي 253 م�شكن بابن بادي�س 
يطالبون بالتهيئة احل�شرية

بالقرب من حا�شي م�شعود 

قتيل و10 جرحي يف حادث مرور 
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امليثاق الوطني وعروبة فل�سطني
د. غازي ح�سني

الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  يعترب 
الوثيقة الوحيدة التي نالت الإجماع 
الوطني الفل�سطيني وموافقة جميع 
وال�سخ�سيات  والقوى  الف�سائل 
الفل�سطينيني،  واملواطنني 
امليثاق  ن�سو�ص  واأ�سبحت 
والوحيد  الأ�سا�سي  املنطلق 
واأ�سبح  الفل�سطيني،  للن�سال 
امليثاق د�ستور ال�سعب الفل�سطيني 
ملنظمة  وكذلك  واإجنيله،  وقراآنه 
التحرير الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها.

ن�سو�سه  عن  اخلروج  واأ�سبح 
واملبادئ،  الأهداف  عن  خروجاً 
والقومية  الوطنية  واملنطلقات 
ال�رشعية  عن  وخروجاً  والدينية 

الفل�سطينية وخيانة وطنية.
فل�سطني  اأن  على  امليثاق  ين�ص 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  وطن 
وجزء ل يتجزاأ من الوطن العربي، 
بطالن  على  امليثاق  ويوؤكد 
و�سك  القانوين  غري  بلفور  وعد 
ال�ستعماري  الربيطاين  النتداب 
وقرار التق�سيم غري ال�رشعي وقيام 
العربي  الوطن  قلب  »ا�رشائيل« يف 
مهما طال الزمن لأن ما بني على 

باطل فهو باطل.
كامل  حترير  على  امليثاق  وين�ص 
رف�ص  وعلى  الفل�سطيني،  الرتاب 
الرامية  واملخططات  امل�ساريع 
اأو  فل�سطني  ق�سية  ت�سفية  اإىل 
تدويلها، واعتبار ال�سهيونية حركة 
عن�رشية ورف�ص العرتاف بالكيان 

ال�سهيوين والتعاي�ص معه.
هو  الوطني  بامليثاق  اللتزام  اإن 
الأ�سا�ص لرت�سيخ الوحدة الوطنية، 
ال�سعب  واأهداف  اأماين  ولتحقيق 
العربي الفل�سطيني والأمة العربية 
الوجود  من  فل�سطني  حترير  يف 
ال�ستعمار  كيان  من  ال�سهيوين، 
وموؤ�س�ساته  اليهودي  ال�ستيطاين 
والثقافية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
هو  بامليثاق  اللتزام  اأن  كما 
ال�رشعية،  حتديد  يف  الأ�سا�ص 
فاخلروج عنه اأو العمل على اإلغائه 

الأ�سا�سية  مواده  معظم  تعديل  اأو 
جلوهره  خطري  انتهاك  يعني 
وخروجاً عن ال�رشعية الفل�سطينية 
والوحدة الوطنية واأهداف الن�سال 
بامل�رشوع  والقبول  الفل�سطيني 
ال�رشعية  �سفة  واإ�سباغ  ال�سهيوين 

عليه.
الكفاح  مو�سوع  امليثاق  يتناول 
التا�سعة  مادته  يف  وين�ص  امل�سلح 
هو  امل�سلح  الكفاح  اأن  على 
فل�سطني  لتحرير  الوحيد  الطريق 
ولي�ص  ا�سرتاتيجية  بذلك  وهو 
اأ�سلوب  يحدد  فامليثاق  تكتيكاً، 
ل�سرتجاع  الأ�سا�سي  الن�سال 
من  وحتريرها  العربية  فل�سطني 
اليهودي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
انطالقاً  ال�سهيوين  والغت�ساب 
وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ  من 
الأمم املتحدة وقراراتها وجتارب 
مواجهة  يف  الأوروبية  ال�سعوب 
التجارب  ومن  النازي  الحتالل 
من  العربي  الن�سال  بها  مر  التي 
اأجل حترير فل�سطني من ال�ستعمار 
الربيطاين وال�ستعمار ال�ستيطاين 

اليهودي.
املتحدة  الأمم  ميثاق  ويبيح 
الفل�سطيني  لل�سعب  وقراراتها 
ا�ستخدام اأ�ساليب الن�سال كافة مبا 
فيها املقاومة امل�سلحة ملمار�سة 
وكن�ص  امل�سري  تقرير  يف  حقه 
البغي�ص  ال�سهيوين  الحتالل 
احلرية  يف  حقه  اإىل  للو�سول 
وطنه  يف  وال�ستقالل  وال�سيادة 
فل�سطني وطن اآبائه واأجداده اأ�سوة 

ببقية جميع ال�سعوب يف العامل.
الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني

يحدد امليثاق الوطني باأن الطريق 
من  فل�سطني  لتحرير  الوحيد 
الكفاح  هو  ال�سهيوين  الغت�ساب 
بكلتا  املقاومة  خيار  اأي  امل�سلح 
جناحيها امل�سلحة وال�سعبية، وتن�ص 
املادة العا�رشة من امليثاق الوطني 
على اأن العمل الفدائي ي�سكل نواة 
ولكن  ال�سعبية،  التحرير  حرب 
املنحرفة  وعبا�ص  عرفات  قيادة 
الداخل  الفدائي يف  العمل  اأوقفت 

وتدينه  عنه  وتخلت  واخلارج 
املقاومة  عمليات  عبا�ص  وي�سف 
منه  ان�سياعاً  بالقذرة  البطولية 
واملطالب  ال�رشائيلية  لالإمالءات 

الأمريكية.
عن  وعبا�ص  عرفات  تخلى 
الفدائي  والعمل  امل�سلح  الكفاح 
التزاماً  امل�سلحة  واملقاومة 
منهما بن�سو�ص اتفاق الإذعان يف 
وخريطة  بالنتي�سن  وواي  اأو�سلو 
الطريق. وبالتايل تخليا عن هدف 
امليثاق  جوهر  هو  الذي  التحرير 
الالجئني  عودة  حق  وعن  الوطني 
اأر�سهم  وا�ستعادة  ديارهم  اإىل 
للقانون  تطبيقاً  وممتلكاتهم 
الدولية  واملواثيق  والعهود  الدويل 
واأ�سوة  املتحدة  الأمم  وقرارات 

بالتعامل الدويل.
من  ع�رشة  الثالثة  املادة  تن�ص 
الوحدة  اأن  على  الوطني  امليثاق 
هدفان  فل�سطني  وحترير  العربية 

متكامالن.
تن�ص املادة اخلام�سة ع�رشة على 
ناحية  من  فل�سطني  حترير  اأن 
عربية هو واجب قومي لرد الغزوة 
ال�سهيونية والمربيالية عن الوطن 
قومية  هذا  ويعني  الكبري،  العربي 
الوطني  امليثاق  واأن  املواجهة 
وت�سفية  فل�سطني  بتحرير  يطالب 
ا�ستعمار  ككيان  ال�سهيوين  الكيان 
ا�ستيطاين عن�رشي وحترير الوطن 

العربي باأ�رشه من المربيالية.
وتخّول املادة اخلام�سة والع�رشون 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
والقيام  امليثاق  اأهداف  بتحقيق 
حترير  يف  الكامل  بدورها 

فل�سطني. 

منظمة  تاأ�س�ست  ماذا  اأجل  من 
التحرير الفل�سطينية

وهنا يت�ساءل املواطن الفل�سطيني: 
منظمة  تاأ�س�ست  ماذا  اأجل  من 
القد�ص  يف  الفل�سطينية  التحرير 
قبل  اأي   1964 اأيار   28 بتاريخ 
فيها  )مبا  الغربية  ال�سفة  احتالل 

القد�ص ال�رشقية( وقطاع غزة؟

التحرير  منظمة  تاأ�س�ست 
حترير  اأجل  من  الفل�سطينية 
من   1948 عام  املحتلة  فل�سطني 
وراء  من  جاوؤوا  الذين  ال�سهاينة 
من  كاملني  وتاأييد  بدعم  البحار 
وال�سهيونية  ال�ستعمارية  الدول 
العاملية وبقوة ال�سالح وبا�ستغالل 
معزوفتي الهولوكو�ست )املحرقة( 

النازي والال�سامية.
الفل�سطيني  املواطن  ويت�ساءل 
واأمتنا  �سعبنا  قدم  ملاذا  اأي�ساً: 
منذ  ال�سهداء  من  الألف  ع�رشات 
عام 1948 وحتى عام 1967؟ وهل 
والأمة  الفل�سطيني  ال�سعب  قدم 
العربية الغايل والنفي�ص من اأجل اأن 
اتفاق  يف  وعبا�ص  عرفات  يعرتف 
الإذعان يف اأو�سلو بالكيان ال�سهيوين 
فل�سطني؟..  م�ساحة  من   %78 يف 
والنفي�ص  الغايل  قدموا  وهل 
اأجل  من  والغربة  النكبة  وعذابات 
�سنعتها  فل�سطينية  �سلطة  قيام 
امل�ستعمرات  حلماية  »ا�رشائيل« 
اليهود  وامل�ستعمرين  اليهودية 
وتهويدالقد�ص  الغربية  ال�سفة  يف 
ال�سعب  �سحى  هل  وحلمايتها؟.. 
الأمة  و�سحت  الفل�سطيني  العربي 
العربية مبئات الآلف من ال�سهداء 
الدولرات  من  املليارات  ومئات 
من اأجل اأن يتنازل عرفات وعبا�ص 
فل�سطينا  من   %80 من  اأكرث  عن 
للعدو التاريخي للعرب وامل�سلمني 
يهودي عن�رشي  اأكرب غيتو  لإقامة 
العربية  البلدان  قلب  يف  واإرهابي 

والإ�سالمية؟
ال�سيا�سي  العمل  برنامج  ت�سمن 
الفل�سطينية  للثورة  والتنظيمي 
الثورة  ف�سائل  جميع  اأقرته  الذي 
الوطني  واملجل�ص  الفل�سطينية 
 1971 اآذار  يف  الثامنة  دورته  يف 
الطريق  هو  امل�سلح  الكفاح  اأن 
كامل  لتحرير  الوحيد  احلتمي 
البند  واأكد  الفل�سطيني.  الرتاب 
الأول من هذا الربنامج على التزام 
التام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
والتزامها  الوطني  امليثاق  مببادئ 
كامل  حترير  �سبيل  يف  بالن�سال 

ال�سعب  وعودة  الفل�سطيني  الرتاب 
الفل�سطيني اإىل وطنه فل�سطني.

البند الثاين من الربنامج
الربنامج  من  الثاين  البند  ون�ص 
الأ�سا�سي  »الهدف  اأن  على 
هو  الفل�سطينية  للثورة  واملركزي 
حتريراً  املحتل  الوطن  حترير 
كاماًل وت�سعيد الكفاح امل�سلح �سد 
الكفاح  اأن  الربنامج  واأكد  العدو« 
الرئي�سي  ال�سكل  هو  امل�سلح 
فل�سطني  حترير  اأجل  من  للن�سال 
الوطني  بامليثاق  اللتزام  ووجوب 

التزاماً كاماًل.
الفل�سطيني  املواطن  وي�ستخل�ص 
من امليثاق ومن الربنامج ال�سيا�سي 
الفل�سطينية  للثورة  والتنظيمي 

النقاط التالية:
العربي  ال�سعب  وطن  -فل�سطني 
من  يتجزاأ  ل  وجزء  الفل�سطيني 

الوطن العربي.
و�سك  بلفور  وعد  -بطالن 
وقيام  فل�سطني  وتق�سيم  النتداب 

»ا�رشائيل«.
بالكيان  العرتاف  -رف�ص 
معه  التعاي�ص  ورف�ص  ال�سهيوين 

مهما طال الزمن.
الرتاب  كامل  بتحرير  -التم�سك 

الفل�سطيني.
احلتمي  الطريق  امل�سلح  -الكفاح 
الرتاب  كامل  لتحرير  الوحيد 

الفل�سطيني.
لت�سفية  الرامية  -رف�ص امل�ساريع 

ق�سية فل�سطني اأو تدويلها.
-اعتبار ال�سهيونية حركة عن�رشية 
يف  العن�رشية  احلركات  واأب�سع 

تاريخ الب�رشية.
-قيام الوحدة الوطنية الفل�سطينية 
الكامل  اللتزام  اأ�سا�ص  على 

بامليثاق الوطني.
منظمة  وعبا�ص  عرفات  ا�ستغل 
ومكاتبها  وموؤ�س�ساتها  التحرير 
ل�سعبنا  البطويل  واأموالها والن�سال 
احلجارة  وانتفا�سة  الفل�سطيني 
ال�سيا�سي  انحرافهما   خلدمة 
لتكري�ص  امل�سبوهة  وتوجهاتهما 
والع�سكري  ال�سيا�سي  النحراف 

الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  يف 
اأ�ساليب  عرفات  وا�ستخدم 
الياأ�ص  ون�رش  والرتهيب  الرتغيب 
وا�ستبداده  وفرديته  والقنوط 
واعتماده على اللون الواحد وعلى 
وامل�سبوهني  واجلهلة  النتهازيني 
وال�رشفاء  املنا�سلني  واإبعاد 
املنظمة  عن  بامليثاق  امللتزمني 
اأجهزة  وا�ستخدم  وموؤ�س�ساتها. 
القمع املختلفة )و�سل عددها اإىل 
14 جهازاً( والقتتال الفل�سطيني– 
العربي  والفل�سطيني-  الفل�سطيني 
لفر�ص  اجل�سدية  والت�سفيات 
�سنع  على  املطلقة  هيمنته 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  القرارات 
الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  يف 
والكفاح  البندقية  عن  وتخلى 
منظمة  وحّول  والتحرير.  امل�سلح 
اإىل  مقاتلة  منظمة  من  التحرير 
منظمة �سيا�سية تعمل على التو�سل 
م�ساكل  حلل  �سيا�سي  حل  اإىل 
»ا�رشائيل« ولي�ص لإيجاد حل عادل 
لق�سية فل�سطني وبرعاية الوليات 

املتحدة الأمريكية.
م�سرية  عبا�ص  حممود  وتابع 
عرفات التنازلية منذ وفاته وحتى 

يومنا هذا.
خيار املقاومة وامليثاق الوطني

الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اإن 
يتم�سك بخيار املقاومة وبامليثاق 
الوطني واإ�سقاط اتفاقات الإذعان 
يف اأو�سلو وواي بالنتي�سن وحماكمة 
وامل�ست�سلمني  املنحرفني 
واخلونة  والفا�سدين  واملفرطني 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
اأن  العامل  �سعوب  جتارب  اأظهرت 
وكيانات  الإذعان  اتفاقات  م�سري 
والأنظمة  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
زال  الزوال.   اإىل  العن�رشية 
الفرن�سي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
من  النازية  زالت  و  اجلزائر  من 
اأملانيا ونظام الأبارتايد من جنوب 
ال�سهيوين  الكيان  وم�سري  اأفريقيا 
اإ�ستيطاين  اإ�ستعمار  ككيان 
فل�سطني  يف  واإرهابي  وعن�رشي 

العربية اإىل الزوال.



ر�سالة مفتوحة اىل 
ال�سيد الوزير االول

تتمثل مع�ضلتي بعد اإكت�ضايف �ضدور قرار �ضدي من 
املحكمة العليا دون علمي حتى بورود طعن فيه 
وفوق ذلك مت توكيل حمامي لفائدتي دون علمي 
واأعلمكم �ضيدي الوزير اأين قمت بعدة مرا�ضالت 

اىل كل من ال�ضيد اأمني كاتب ال�ضبط لدى املحكمة 
العليا واىل ال�ضيد النائب العام لدى املحكمة العليا 

واىل معايل وزير العدل حافظ الأختام من اأجل 
متكيني من املذكرة اجلوابية املقدمة من طرف 
املحامي واأي�ضا الوثيقة التي تفيد تبليغي بالطعن 

بالنق�ض لأقوم بالإجراءات القانونية يف هذه الق�ضية 
وا�ضرتجاع حقي ال�ضائع وحلد ال�ضاعة مل اأتلقى اي 
جواب , ولهذا اأنا�ضدكم �ضيادتكم املحرتمة من اأجل 

التدخل العاجل يف ق�ضيتي  لتمكيني من الوثائق 
املطلوبة وكلي ثقة فيكم واأملك كل الوثائق التي 

تثبت �ضحة اأقوايل .
ال�ضيد : زقري العويف ابن اأحمد  
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 وبعد ظهر اأول اأم�س الثالثاء، قتل 
من  عن�رصين  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
اجلناح امل�سلح حلركة حما�س، يف 
موقعا  ا�ستهدف  مدفعي  ق�سف 
قال  بدوره،  غزة،  قطاع  �سمايل 
اإنه  بيان  يف  الإ�رصائيلي،  اجلي�س 
تعر�س  على  ردا  املوقع،  ق�سف 
وهو  نار،  لإطالق  قواته  اإحدى 
جهة  اأي  توؤكده  مل  الذي  الأمر 
اجلي�س  واأ�ساف  فل�سطينية 
�سنتحرك  بيانه:"  يف  الإ�رصائيلي 
اعتداء  واأي  نية هجومية  اأي  �سد 
حما�س  حركة   )..( قواتنا  �سد 
يف  يحدث  ما  كل  عن  م�سوؤولة 
وقد  منه"  ينطلق  اأو  غزة  قطاع 
خالل  وقعت  كهذه،  حوادث  اأدت 
ن�سوب  اإىل  املا�سية،  الأ�سابيع 
معارك ق�سرية، بني حركي حما�س 
واجلي�س  الإ�سالمي،  واجلهاد 
تدخل  بعد  توقفت  "الإ�رصائيلي"، 

و�ساطات م�رصية واأممية.
امل�سغر  الوزراء  جمل�س  وكان 
والأمنية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
)الكابينيت(، قد اأعلن اأول من اأم�س 
الإ�رصائيلي  "اجلي�س  اأن  الأحد، 

م�ستعد لأي �سيناريو".
م�سدر  ك�سف  املقابل،  ويف 
فل�سطيني، مطلع لوكالة الأنا�سول، 
اأم�س الإثنني اأن اجتماعا هاما عقد 
لـ"حما�س"،  ال�سيا�سية  القيادة  بني 
الع�سكري  املجل�س  وقيادة 
على  لالإطالع  الق�ّسام"؛   " لكتائب 
واجلهوزية  "ال�ستعداد  م�ستوى 
امل�سدر  الع�سكرية"،وقال 
الك�سف  رف�س  الذي  الفل�سطيني، 
عن هويته اإن "قيادة كتائب الق�ّسام 
على  الجتماع(  )خالل  اأكدت 
قدرتها تكبيد العدو )الإ�رصائيلي( 
اأو  حكومته  تطيقها  ل  خ�سائر 
)جمتمعه("  الداخلية  جبهته 
بلورة  رغم  التطورات  هذه  وتاأتي 
لل�رصق  املتحدة  الأمم  مبعوث 
اإىل  ميالدينوف  نيكولي  الأو�سط 
جانب م�رص، مقرتحا للتهدئة بني 
حما�س واإ�رصائيل يف اأعقاب اأ�سهر 
"م�سريات  خلفية  على  التوتر  من 
نهاية  انطلقت  التي  العودة"، 

مار�س املا�سي.
املحلل  عريقات،  وا�سف  وقال 
واملخت�س بال�سوؤون الإ�سرتاتيجية، 
ف�سل  احتمال  اإن  حديثه،  يف 
اإىل  الو�سول  وعدم  املفاو�سات 
اأن  واأو�سح  وارد  اأمر  هو  التهدئة 
عن  حتدث  الذي  ال�سحفي  اخلرب 
ال�سيا�سية،  حما�س  قيادة  اجتماع 
لالإطالع  الق�سام،  كتائب  بقيادة 
مهمة  دللت  له  جاهزيتها،  على 
الفل�سطينية  املقاومة  "اأن  اأبرزها 
خيار  عن  تتنازل  لن  اأنها  توؤكد 
املقاومة امل�سلحة رغم انخراطها 
مبفاو�سات للتهدئة مع اإ�رصائيل".

هناك  يكون  حينما  قائال:"  وتابع 
تهدئة  مفاو�سات  عن  حديث 
�سيتم  اأنه  النا�س  اعتقاد  يذهب 
بعيدا عن اخليار الع�سكري خا�سة 
واأن الحتالل ما زال موجدا فهذا 
يوؤثر على معنويات النا�س"ويعتقد 
اأن  اأرادت  حما�س  اأن  عريقات 
اأن  ال�سعبية  حلا�سنتها  توؤكد 
حتى  م�ستمرة  "�ستبقى  املقاومة 
لن  واملفاو�سات  الحتالل،  زوال 
تلغيها"كما ياأتي الجتماع، بح�سب 
عن  احلديث  ذروة  يف  عريقات، 

وتهديدات  التهدئة،  مفاو�سات 
"بديل  باأن  "الإ�رصائيلية"  القيادة 
الت�سعيد"وي�ستبعد  هو  التهدئة 
اإىل  الجتماع  ي�سري  اأن  عريقات 
اإىل  طريقها  يف  املفاو�سات  "اأن 
تدر�س  املقاومة  واأن  الف�سل 
خيار احلرب"كما يو�سح اأن حركة 
الف�سائل  خلفها  ومن  "حما�س"، 
قوي  موقف  لديها  الفل�سطينية، 
لفتا  اجلارية،  املفاو�سات  يف 
واعترب  ا�ستغالله،  �رصورة  اإىل 
الفل�سطيني  ال�سعب  "احت�سان  اأن 
م�سرية  )حراك  ال�سلمية  للمقاومة 
حما�س  حركة  يعطي  العودة( 
ملف  جانب  اإىل  قوة  عوامل 
كتائب  بيد  الإ�رصائيليني  الأ�رصى 

الق�سام".
يزيد من موقف  وتابع قائال:" ما 
اأنه  القوة لدى ال�سعب الفل�سطيني 
رد  حالة  يف  واأنه  احلق،  �ساحب 
ودفاع عن النف�س، من العتداءات 
رغبة  جانب  اإىل  الإ�رصائيلية، 
اإ�رصائيل يف تهدئة جبهة غزة، كي 
)�سوريا  ال�سمالية  للجبهة  تتفرغ 

ولبنان(".

يو�سف  عريقات،  مع  ويتفق 
ال�سوؤون  يف  املخت�س  ال�رصقاوي، 
طرح  اإن  قال  الذي  الع�سكرية، 
حما�س  قيادتي  "اجتماع  خرب 
احلركة  اأن  اإىل  ي�سري  والق�سام"، 
الع�سكرية  قوتها  ورقة  "تطرح 
التاأثري  اأجل  من  الطاولة  على 
التهدئة"وتابع:"  مفاو�سات  على 
يجب  حما�س  نظر  وجهة  من 
الع�سكري،  باجلانب  ال�ستقواء 
ميكن  ما  اأكرث  حت�سيل  اأجل  من 
املفاو�سات"ويعتقد  يف  حت�سيله 
قوتها،  لعوامل  "حما�س  طرح  اأن 
اأجل  من  ياأتي  التوقيت،  هذا  يف 
اأن تنتزع تهدئة ب�رصوطها هي، ل 
ب�رصوط اإ�رصائيل"واأ�سار اإىل وجود 
فجوة ما بني املطالب الفل�سطينية 
التهدئة،  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
الإ�رصائيلي"وراأى  اجلانب  وروؤية 
مع  معركتها  "تدير  احلركة  اأن 
وقد  وحنكة،  قوة  بكل  اإ�رصائيل 
تنجح يف انتزاع التهدئة"لكن يبقى 
احتمال ف�سل املفاو�سات، بح�سب 
ال�رصقاوي، وراد، وذلك ما اأ�سارت 
اإليه حركة حما�س "بتاأكيدها على 

ا�ستعداها لأي ت�سعيد حمتمل".

اتفق حملالن متخ�ض�ضان بال�ضاأن الع�ضكري على اأن انخراط حركة "حما�س" يف مفاو�ضات تهدئة 
مع اإ�ضرائيل برعاية م�ضرية وقطرية واأممية، ال ينفي احتمالية اندالع عدوان جديد على قطاع 

غزة؛ خا�ضة يف حال ف�ضل تلك املفاو�ضات.

رغم "مفاو�ضات التهدئة" يف غزة 

�صيناريوهات "الت�صعيد" ما تزال مطروحة 

اال�صتيطانية"  "البوؤر  "اإ�صرائيل" ت�صرعن 
بتو�صيع نفوذ امل�صتوطنات

�سلطات  توا�سل  الذي  الوقت  يف 
الحتالل "الإ�رصائيلي" خمططاتها 
امل�رصوع  لتدعيم  وم�ساريعها 
اأكرب  اليد على  ال�ستيطاين وو�سع 
م�ساحة من الأرا�سي الفل�سطينية، 
تو�سيع  الإدارة املدنية على  تعمل 
من  امل�ستوطنات  ونفوذ  م�سطح 
"البوؤر  ع�رصات  �رصعنة  اأجل 
بال�سفة  املنت�رصة  ال�ستيطانية" 

الغربية املحتلة.
بـ"الإدارة  ي�سمى  ما  وتعكف 
البوؤرة  �رصعنة  على  املدينة" 
ال�ستيطانية "عدي عاد" املقامة 

ترم�سعيا،  قرى  اأرا�سي  على 
تقع  وقريوت،  جالود  املغري، 
مدينة  من  ال�رصقي  باجلنوب 
التي  امل�ستوطنة  وهي  نابل�س، 
اأقيمت عام 1998 على مقربة من 

م�ستوطنة "�سيلو".
وتقول �سحيفة هاآرت�س يف عددها 
ال�سادر اأم�س الأربعاء، اإن �رصعنة 
املذكورة  ال�ستيطانية  البوؤرة 
خالل  من  يكون  عاد(،  )عدي 
م�سطح  تو�سيع  خمطط  حتريك 
"عميحاي"  م�ستوطنة  نفوذ 
"اإذ  نابل�س،  مدينة  الواقعة جنوب 

من املتوقع اأن يتم تو�سيع م�سطح 
وو�سع  مرات  ثالث  بنحو  نفوذها 
خا�سة  مبلكية  اأرا�سي  على  اليد 
�سم  يت�سنى  حتى  للفل�سطينيني، 
عاد،  عدي  ال�ستيطانية  البوؤرة 

لنفوذها وبالتايل �رصعنتها".
"هاآرت�س"،  �سحيفة  وح�سب 
ال�ستيطانية  البوؤرة  �رصعنة  فاإن  
امل�ستوطنة  نفوذ  وتو�سيع 
امل�ستوطنة  �سيمكن  "عميحاي"، 
من ال�سيطرة على م�ساحات وا�سعة 
من الأرا�سي الفل�سطينية والتحكم 
ال�ستيطاين  بامل�رصوع  اأي�سا 

ومتتد  الغربية  ال�سفة  قلب  يف 
املعروفة  ال�ستيطانية  املنطقة 
اإذ �سيتم تو�سيع  "عيمق �سيلى"،  بـ 
�سمال  من  للم�ستوطنات  النفوذ 
"عوفرا" حتى  رام اهلل وم�ستوطنة 
وهي  "اأرئيل"،  م�ستوطنة  جنوب 
"الكتل  ي�سمى  ما  نفوذ  خارج 
م�ستوطنة  ال�ستيطانية"واأقيمت 
اأرا�سي  على  اجلديدة  "عميحاي" 
املحتلة،  الغربية  بال�سفة  نابل�س 
امل�ستوطنني  توطني  لإعادة 
البوؤرة  من  اإخالوؤهم  مت  الذين 

ال�ستيطانية "عمونا".

مل يتحدد موعد االإعالن عن هذه اخلطة 

 م�صوؤول اأمريكي: �صفقة 
القرن �صتكون تف�صيلية

االحتالل يغلق "االإبراهيمي"

قال م�سوؤول اأمريكي، اإن خطة ال�سالم 
الأمريكية لت�سوية ال�رصاع الفل�سطيني 
بـ"�سفقة  املعروفة  "الإ�رصائيلي"، 
"تف�سيلية"ونقلت  �ستكون  القرن"، 
على  الإ�رصائيلية  "هاآرت�س"  �سحيفة 
الأربعاء،  اأم�س  الكرتوين،  موقعها 
الأبي�س،  البيت  يف  امل�سوؤول  عن 
الذي مل تذكر ا�سمه، قوله اإن اخلطة 
ومطولة".  ما،  حد  اإىل  "مف�سلة 
عند  الأمريكي:"  امل�سوؤول  واأ�ساف 
التحرير  منظمة  فاإن  اخلطة،  قراءة 
الفل�سطينية لن تكون �سعيدة يف بع�س 
�سفحات  يف  و�سعيدة  ال�سفحات، 
اأخرى، مثلما �سيكون "الإ�رصائيليون" 
وغري  ال�سفحات  بع�س  عن  را�سون 

مرتاحني يف �سفحات اأخرى".
"املعايري  �ستتجاوز  اخلطة  اإن  وتابع 
يف  امل�سكلة  حتل  مل  التي  العامة 
اخلطط  اإىل  اإ�سارة  يف  املا�سي"، 
الأمريكية  الإدارات  قدمتها  التي 
تنجح  اأن  دون  ال�رصاع  حلل  ال�سابقة 
اأن  علينا  الأمريكي:"  امل�سوؤول  قال 
حلل  واقعية  طريقة  للطرفني  نو�سح 
نقاط  ملناق�سة  فقط  ولي�س  النزاع 
واملتكل�سة"ويف  املفيدة  غري  احلوار 
ال�سحيفة  اأو�سحت  ال�سدد فقد  هذا 
اأن  يريد  لل�سالم،  ترامب  فريق  اأن 
الق�سايا،  تلك  مع  اخلطة  "تتعامل 
وا�سعة  جمموعة  لتقدمي  اأي�سا  ولكن 
ح�سب  التي  الرباغماتية  الأفكار  من 
الكبري،  الأمريكي  امل�سوؤول  تعبري 

كال  يف  اأف�سل  احلياة  "�ستجعل 
جزء  �سريكز  اجلانبني"واأ�سافت:" 
كبري من اخلطة على تعزيز القت�ساد 

الفل�سطيني وعالقاته ب"اإ�رصائيل".
وحتى الآن مل يتحدد موعد الإعالن 
ونقلت  الأمريكية  اخلطة  هذه  عن 
اأمريكية  م�سادر  عن  ال�سحيفة 
اإن  قولها  الأبي�س  البيت  خارج  من 
اإىل  ت�سل  "وثيقة  عن  يدور  احلديث 
الرئي�س  "،وكان  ال�سفحات  ع�رصات 
املا�سي  العام  اأعلن  قد  الأمريكي 
برئا�سة  �سكله  فريق  �سعي  عن 
غاريد  و�سهره  م�ست�ساريه  كبري 
ال�رصاع  حلل  خطة  لو�سع  كو�سنري، 
قرار  ولكن  الفل�سطيني-الإ�رصائيلي. 
العام  نهاية  يف  الأمريكي  الرئي�س 
بالقد�س عا�سمة  العرتاف  املا�سي 
الأمريكية  ال�سفارة  ونقل  لإ�رصائيل 
القيادة  قرار  اإىل  اأدى  املدينة  اإىل 
الفل�سطينية قطع العالقات ال�سيا�سية 
مع الإدارة الأمريكية، واأعلن الرئي�س 
مرارا  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
التي  الأمريكية  القرن  ل�سفقة  رف�سه 
والالجئني  القد�س  ت�سقط  اإنها  قال 
الإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  وتبقي 
اأمنية  هيمنة  اإ�رصائيل  وتعطي 
وترف�س اإ�رصائيل حتى الآن املطلب 
الفل�سطيني بالن�سحاب من الأرا�سي 
املحتلة عام 1967 مبا ي�سمح باإقامة 
القد�س  عا�سمتها  فل�سطينية  دولة 

ال�رصقية. 

الحتالل  �سلطات  اأعلنت 
الأربعاء،  اأم�س  "الإ�رصائيلي"، 
الإبراهيمي  احلرم  اإغالق  نيتها 
بحجة  �ساعة؛   24 ال�رصيف 
ونقلت  اليهودية  الأعياد 
احلرم  مدير  عن  "وفا"  وكالة 
ا�سنينة   اأبو  حفظي  الإبراهيمي 
�ستغلق  الحتالل  �سلطات  اأن 
اليوم  م�ساء  من  اعتبارا  احلرم 
م�ساًء،  العا�رصة  ال�ساعة  يف متام 
الوقت  يف  اخلمي�س  اليوم  وحتى 

اليهودية  الأعياد  بحجة  ذاته، 
واأ�سار اإىل اأن قرار اإغالق احلرم 
اليهودية  الأعياد  يف  الإبراهيمي 
اتخذته جلنة "�سمغار" يف اأعقاب 
عام  الإبراهيمي  احلرم  جمزرة 
1994، �سمن تو�سياتها املجحفة 
بحق امل�سلمني كعقاب لل�سحية، 
ورفع  ال�سالة،  اأداء  متنع  حيث 
يف  امل�سلمني  وتواجد  الأذان، 
الأعياد  يف  الإبراهيمي،  احلرم 

اليهودية.
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العام  بداية  اأملانيا  اأعلنت  فقد 
احلايل عن وقف �سادرات الأ�سلحة 
القوى  �سغط  حتت  ال�سعودية  اإىل 
املتحالفة مع امل�ست�سارة الأملانية 
الئتالف  يف  مريكل  اأنغيال 
قيل  ما  ب�سبب  احلايل  احلكومي 
اململكة  ترتكبها  انتهاكات  اإنها 
اأملانيا  قرار  �سمل  كما  اليمن  يف 
التحالف  يف  الأطراف  الدول  كل 
اليمن.  يف  احلرب  يخو�ض  الذي 
اأملانيا  �سبقت  قد  ال�سويد  وكانت 
ال�سعودية  مع  ت�سليح  واألغت عقود 
حقوق  اأو�ساع  ب�سبب   2015 عام 

الن�سان يف ال�سعودية.

دعوات متزايدة

يف  العليا  املحكمة  واأ�سدرت 
 2018 جويلية  �سهر  اأوائل  بلجيكا 
اإىل  الأ�سلحة  ت�سدير  مبنع  قراراأً 
حقوق  اأو�ساع  ب�سبب  ال�سعودية 
الإن�سان يف ال�سعودية و�سمل قرار 
اأ�سلحة  ت�سدير  رخ�ض  املحكمة 
 150 على  تزيد  بقيمة  بلجيكية 

مليون يورو اىل ال�سعودية.
اأوقفت   2018 عام  بداية  ويف 
جميع  الرنويجية  احلكومة 
اإىل  والذخائر  الأ�سلحة  �سادرات 
ب�سبب  املتحدة  العربية  الإمارات 
املخاوف من اإمكانية ا�ستخدامها 

يف اليمن. يذكر اأن الرنويج حتظر 
بيع الأ�سلحة والذخائر لل�سعودية.

جميع  �سبقت  قد  ال�سويد  وكانت 
عقود  واألغت  الأوروبية  الدول 
 2015 عام  ال�سعودية  مع  ت�سليح 
يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  ب�سبب 
ال�سعودية وكان الربملان الأوروبي 
قد دعا اأواخر العام املا�سي الدول 
الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�ساء 
اإىل  الأ�سلحة  ت�سدير  وقف  اإىل 
يف  تدخلها  ب�سبب  ال�سعودية 
اليمن والذي ت�سبب ب�سقوط اآلف 
الع�سكرية  العمليات  يف  املدنيني 
عام  منذ  اليمن  يف  ت�سنها  التي 

.2015
بعد  الأ�سوات  تعالت  كندا  ويف 
موقف  لتخاذ  الأملاين  القرار 
ال�سعودية  اأبرمت  حيث  مماثل 
عقدا بقيمة 15 مليار دولر ل�رشاء 
وقالت  كندا  من  مدرعة  عربات 
الكندية  ميل  اأند  غلوب  �سحيفة 
قيمة  اإن  اللكرتوين  موقعها  على 
البلدين عام  التجاري بني  التعامل 
دولر  مليارات   4 جتاوزت   2017
تنتجها  التي  الع�سكرية  واملعدات 

كندا مثلت ق�سما كبريا من ذلك.
لل�سادرات  �سوق  اأكرب  وال�سعودية 
بينما  الأو�سط  ال�رشق  الكندية يف 
األف طالب �سعودي يف  يدر�ض 15 
الكندية.  واجلامعات  املعاهد 
اجلن�سية  منحت  قد  كندا  وكانت 
الكندية لزوجة املعار�ض ال�سعودي 
العام  هذا  بدوي  رائف  واملدون 
ويبدو اأن هذا القرار اأثار حفيظة 

ال�سعودية.

اأكرب عقد

وكان فرع �رشكة جرنال دايناميك�ض 
كورب الأمريكية العمالقة يف كندا 
قد وقع على عقد بقيمة 15 مليار 
مدرعة  عربات  لت�سدير  دولر 
وقالت  ال�سعودية.  اإىل   2014 عام 
رئي�ض  بزعامة  الكندية  احلكومة 
هاربر  �ستيفن  املحافظ  الوزراء 
حينذاك، اإن هذا العقد هو الأكرب 
يف جمال ال�سادرات يف تاريخ كندا. 
وزارة اخلارجية  اأن ت�رشيح  ورغم 
جتميد  اإىل  ي�سري  ال�سعودية 
جديدة  ا�ستثمارات  اأي  ال�سعودية 
جديدة،  عقود  اإبرام  اأو  كندا  يف 
هذا  كان  اإذا  ما  يعرف  ل  لكن 
عقد  على  بظالله  �سيلقي  التوتر 
ال�سعودية  اإىل  املدرعات  ت�سدير 
الداخلية  ال�سغوط  �سوء  على 
الوزراء  رئي�ض  لها  يتعر�ض  التي 
ت�سديرها  لوقف  ترودو  جا�ستني 
يف  ال�سفقة  عن  ترودو  ودافع 
والتي  املا�سي  مار�ض  �سهر 
تت�سمن ت�سدير 900 عربة مدرعة 
ثقيلة  مدرعة   100 من  اأكرث  بينها 
وقد  بر�سا�سات  مزودة  هجومية 
املدرعات  بت�سدير  كندا  بداأت 
وجرى   2017 عام  ال�سعودية  اإىل 
على  التعديالت  بع�ض  اإدخال 
خدمة  العقد  يت�سمن  كما  العقد. 
و�سيانة املدرعات ملدة 15 عاما 

ور�ض  ع�رشة  من  اأكرث  اإقامة  عرب 
وقالت  ال�سعودية  داخل  �سيانة 
احلزب  من  لفاردريري  هيلني 
الدميقراطي اجلديد خالل جل�سة 
خماطبا  الكندي  ال�سيوخ  ملجل�ض 
لرئي�ض  بال�سوؤال  :"اأتوجه  ترودو 
كون  يف  راأيك  ما  واأ�ساأله،  الوزراء 
انتهاكات  يف  طرفا  اأ�سبحت  كندا 
امل�ستوى  على  الإن�سان  حقوق 
نقول  اأن  ميكننا  كيف  العاملي؟ 
اإن �سيا�سة كندا اخلارجية تقدمية 
بينما  الن�ساء  حلقوق  ومنا�رشة 

ن�ستمر ببيع ال�سالح لل�سعودية؟".

مبادرة اأممية جديدة 
ال�ستئناف م�ساعي 

ال�سالم يف اليمن

كندا  ت�سدير  مو�سوع  وعاد 
ال�سعودية  اإىل  املدرعات  لهذه 
 2017 عام  �سيف  الأ�سواء  اإىل 
التوا�سل  و�سائل  تداولت  عندما 
الجتماعي والن�سطاء يف ال�سعودية 
اإنها  قالوا  فيديو  ومقاطع  �سورا 
املدرعات  هذه  ا�ستخدام  تظهر 
معار�سني  �سد  اأمنية  عمليات  يف 

من  ال�رشقية  املنطقة  يف  �سيعة 
ال�سعودية.

�سهر  يف  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
اإن الوزارة اأجرت  فرباير املا�سي 
وخل�ست  ال�ساأن  بهذا  حتقيقا 
على  قطعية  اأدلة  وجود  عدم  اإىل 
كندية  مدرعة  عربات  ا�ستخدام 
حقوق  خاللها  تنتهك  عمليات  يف 
ن�سطاء  مطالبة  ورغم  الإن�سان، 
بالك�سف  للوزارة  الإن�سان  حقوق 
رف�ست  ون�رشه،  التحقيق  عن 
كيفية  بيان  ورف�ست  ذلك  الوزارة 

تو�سلها اإىل هذه النتيجة.

متثل خطوة ال�سعودية بطرد ال�سفري الكندي لديها ب�سبب موقف بالده من اعتقال النا�سطات احلقوقيات ال�سعوديات �سابقة يف ردة فعلها مع االنتقادات التي توجه لها ب�سبب اأو�ساع حقوق 
االإن�سان يف اململكة والتي و�سلت اإىل درجة طرد ال�سفري الكندي وا�ستدعاء ال�سفري ال�سعودي لدى كندا ورغم اأن معظم الدول الغربية تتفادى اإثارة ملف حقوق االإن�سان مع ال�سعودية حفاظا 
على م�ساحلها االقت�سادية الكبرية معها، اإال اأن كندا لي�ست الوحيدة التي انتقدت علنا اأو�ساع حقوق االن�سان واعتقال النا�سطات ال�سعوديات وكان اآخرهن �سمر بدوي ون�سيمة ال�سادة اللتني 

ت�سببتا بانفجار هذه االأزمة الدبلوما�سية بني البلدين.

معظم الدول الغربية تتفادى اإثارة ملف حقوق االإن�سان مع الريا�س

م٫�س 

هل توقف كند� ت�سدير �لأ�سلحة لل�سعودية كما فعلت �أملانيا؟

خطة �أوروبية تربك 
خطط "�إ�سر�ئيل"

اإ�رشائيلية  اإعالم  و�سائل  حتدثت 
الحتاد  اأعدها  نقل  خطة  عن 
الغربية  ال�سفة  لربط  الأوروبي 
جوية  موانئ  عرب  وغزة  بالقد�ض 
وبحرية ومد �سكك حديدية و�سق 
طرق ال�سيارات، دون اأي علم من 
اإن  امل�سادر  وقالت  "اإ�رشائيل" 
اخلطة تدخل �سمن اإطار برنامج 
ي�ستمر  الأوروبي  الحتاد  و�سعة 
بنية  خللق  ويهدف   ،2045 لعام 
مدن  جميع  لربط  �سخمة  حتتية 
ال�سفة الغربية، مبا فيها املنطقة 
اإ�رشائيل  ل�سيطرة  اخلا�سعة  "ج" 
غزة  وقطاع  ال�رشقية،  بالقد�ض 
واأن  الفل�سطينيني،  مع  بالتفاق 
على  لي�ض  "الإ�رشائيلي"  اجلانب 
وعلّق  اخلطة،  بهذه  علم  اأدنى 
"الإ�رشائيلي"  الت�سالت  وزير 
ي�رشائيل كات�ض على اخلطة بقوله 
عام  ملدة  له  ماألوفة  كانت  اإنها 
لكنه  الأوروبيون،  قدمها  اأن  بعد 
اأن  م�سيفا  بعد،  فيما  عار�سها 
يهدف  حما�ض  مع  الهدنة  اتفاق 

اإىل الف�سل التام عن قطاع غزة.
غزة  اأن  اأو�سحت  "لقد  وقال: 

الغربية،  ال�سفة  مع  تت�سل  لن 
حرب  جمرد  اخلطط  هذه  وكل 
متاما،  مقبولة  وغري  ورق  على 
عن  متاما  غزة  ف�سل  اأوؤيد  واأنا 
على  منفذا  واإعطائها  اإ�رشائيل 
اأو  بدولتنا  ربطها  وعدم  البحر 

باأماكن اأخرى".
وتابع: "لن يكون هناك �سيء دون 
الأ�سريين  اجلنديني  جثتي  عودة 
لدى حما�ض. نحن بحاجة اإىل مد 
وعلينا  القطاع  مع  حدودي  خط 
النف�سال  عملية  اإىل  الذهاب 
امل�سوؤولية  ونقل  عنه،  املدين 
نحو  والتحرك  العامل  اإىل  عنه 
اأما  فقط"  الع�سكري  ال�سلوك 
موتي يوغيف ع�سو الكني�ست عن 
حزب البيت اليهودي، فقد قال اإن 
مت  التي  الأوروبي  الحتاد  خطة 
يف  مناق�سة  خالل  عنها  الك�سف 
املدنية  "الإدارة  تراأ�ستها  جلنة 
خطة  بالفعل  "هي  الإ�رشائيلية": 
ويخطط  بهم،  خا�سة  رئي�سية 
وراء  من  الأوروبي  الحتاد  لها 
فل�سطينية  دولة  لإقامة  ظهورنا 

غري موجودة".

�ل�سرطة �لأمريكية تنقذ 11 طفال حمتجزين مبنطقة نائية

ماتي�س يوؤيد ت�سكيل قيادة ع�سكرية ترّكز على �لف�ساء

و�سفت ال�رشطة املكان الذي ُعرث 
"جممع  باأنه  الأطفال  على  فيه 
موؤقت" بالقرب من منطقة اأماليا 
اأنقذت  نيو مك�سيكو  ولية  ب�سمال 
مك�سيكو  نيو  ولية  يف  ال�رشطة 
من  يعانون  طفاًل   11 الأمريكية 
يف  حمتجزين  كانوا  التغذية  �سوء 
ظروف مزرية مبنطقة �سحراوية 
نائية وقالت ال�سلطات اإن الأطفال، 
عام  بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
لديهم  يكن  مل  عاما،   15 و  واحد 
مالب�ض  يرتدون  وكانوا  اأحذية 
من  الالجئني  و"ي�سبهون  ممزقة 

خم�سة  على  الثالث"وُعرث  العامل 
رجالن  بينهم  املوقع،  يف  بالغني 

مدججان بال�سالح.
بعدما  املوقع  ال�رشطة  وفت�ست 
"نت�سور  فيها:  جاء  ر�سالة،  تلقت 
الطعام  اإىل  ونحتاج  جوًعا 
حتى  الوا�سح  غري  واملاء"ومن 
بهوؤلء  املطاف  انتهى  كيف  الآن 
الأطفال يف هذه الرقعة النائية يف 
مك�سيكو  نيو  بولية  اأماليا  منطقة 
�سي  بي  "اإيه  ل�سبكة  حديث  ويف 
نيوز" الإخبارية، قال رئي�ض �رشطة 
مقاطعة تاو�ض، جريي هوجريف، 

اإن الأطفال كانوا مت�سخني ويعانون 
"اأنا  وقال  والعط�ض  اجلوع  من 
�رشطي منذ 30 عاما، لكني مل اأر 
�سيئا مثل هذا من قبل، اإنه اأمر ل 
ي�سدق"واأ�ساف "لقد كانوا نحفاء 
بارزة  كانت  �سلوعهم  اأن  لدرجة 
من حتت جلودهم، وكانوا يف حالة 
ومرعوبني  للغاية  �سيئة  �سحية 
مل  اإنها  ال�رشطة  جدا"وقالت 
املوقع،  يف  عذبة  مياه  على  تعرث 
كان  هناك  املوجود  الطعام  واأن 
وعلبة  البطاط�ض  من  قليل  جمرد 
ل�سبكة  هوجريف  وقال  الأرز.  من 

اأن  يبدو  اإنه  نيوز"  �سي  بي  "اإي 
الن�ساء والأطفال "تعر�سوا لغ�سيل 
ال�سديد  باخلوف  وي�سعرون  مخ، 
من الرجال الذين كانوا ي�سيطرون 
هيئات  املكان"وقدمت  هذا  على 
املحلية  الجتماعية  اخلدمات 
وكان  لالأطفال  الالزمة  الرعاية 
يف  لال�ستباه  اأي�سا  مطلوبا  وهاج 
تورطه يف اختطاف ابنه البالغ من 
ال�سبي  لكن  �سنوات،  ثالث  العمر 
التي  املجموعة  �سمن  يكن  مل 
و�سائل  ذكرت  عليها، ح�سبما  عرث 

اإعالم اأمريكية.

الأمريكي  الدفاع  وزير  اأيد 
فكرة  الثالثاء،  ماتي�ض  جيم�ض 
ترّكز  ع�سكرية  قيادة  ت�سكيل 
ي�سل  مل  لكنه  الف�ساء،  على 
"قوة  بت�سكيل  الوعد  حد  اإىل 
للجي�ض  جديد  كفرع  ف�سائية" 
دونالد  الرئي�ض  عنه  حتدث 

ترامب.
ماتي�ض  جيم�ض  وقال 
�سوؤال  على  ردا  لل�سحفيني 

عما اإذا كان يوؤيد ت�سكيل قيادة 
"نعم  للف�ساء:  جديدة  قتالية 
وزارة  "يف  بالتاأكيد"،واأ�ساف: 
الدفاع )البنتاغون( نحن بحاجة 
ك�ساحة  الف�ساء  مع  للتعامل 
قتال اآخذة يف التطور، والقيادة 
الأ�سياء  اأحد  بالتاأكيد  القتالية 
اإن�ساوؤها"وعرب  ميكننا  التي 
ماتي�ض يف ال�سابق عن معار�سته 
للجي�ض  جديد  فرع  لإن�ساء 

الأمريكي للرتكيز على الأ�سول 
بالف�ساء،  املتعلقة  الع�سكرية 
ل  اأنه  اإىل  الثالثاء  اأملح  لكنه 
الباب  وترك  الفكرة  ي�ستبعد 
الحتمال،  هذا  اأمام  مفتوحا 
قائال اإنه ين�سق مع مايك بن�ض 
ويتفق  الأمريكي  الرئي�ض  نائب 
متاما مع البيت الأبي�ض يف هذا 
كل  لدي  "لي�ست  وتابع:  الطرح 
الآن..  حتى  النهائية  الإجابات 

الأمر"وكان  نبحث  زلنا  وما 
فرع  باإن�ساء  اأمر  قد  ترامب 
الأمريكي  للجي�ض  �ساد�ض 
الف�ساء يف خطوة  للرتكيز على 
ت�رش  قد  اإنها  منتقدوها  قال 
اجلي�ض  اأن  اجلوية، غري  بالقوة 
قيادة  اإن�ساء  ميكنه  الأمريكي 
مثل  للف�ساء  موحدة  قتالية 
على  للرتكيز  اأن�ساأها  التي  تلك 

الف�ساء الإلكرتوين.
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عي�شة ق.

�أر�ضية  �ملولودية  العبو  ويدخل 
متثيل  على  يعولون  وهم  �مليد�ن 
�لكرة �مل�ضتديرة �جلز�ئرية �أح�ضن 
يف  �ضطيف  بوفاق  و�للحاق  متثيل 
خا�ضة  �ملقبل  �لدور  �إىل  �لتاأهل 
�لذهاب  على  تعول  �لت�ضكيلة  و�أن 
بعيد� يف �ملناف�ضة، خا�ضة يف ظل 
�الإغر�ء�ت �ملالية �لتي ك�ضف عنها 
�أين  �لقدم  لكرة  �لعربي  �الحتاد 
تقدر قيمة �جلائزة �ملالية حلامل 
ما  دوالر  مليون   6 قيمة  �للقب 

يعادل حو�يل 100 مليار �ضنتيم.
برنارد  �ملدرب  كتيبة  وتدخل 
كازوين وهي منقو�ضة من عدد من 
غيابهم  ي�ضجلون  �لذين  �لالعبني 
يف  �الإ�ضابة  ب�ضبب  �للقاء  عن 
�ضورة كل من نقا�ش و�أماد� �للذ�ن 
باالإ�ضافة  �الإ�ضابة  من  يتعافيا  مل 
�إىل تو�جد كل من عبد �لغني دمو 
و�حلار�ش �ل�ضاب ردعا�ش يف فرتة 
كليا  �لتعايف  �أجل  من  �لنقاهة 
منها،  يعانيان  �لتي  �الإ�ضابة  من 
يتعامل  �لتي �ضوف  �لغيابات  وهي 
�لذي ميلك  كازوين  �ملدرب  معها 
�لبد�ئل من �أجل تعوي�ش �لغيابات 
�لتي  �الأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة  وو�ضع 
حتقيق  �جل  من  �ملو�جهة  تدخل 
�ملعنويات  ورفع  �يجابية  نتيجة 

�لبطولة  يف  �ل�رشوع  موعد  قبل 
�لوطنية ومو�جهة نادي بار�دو يف 

�أوىل جوالت �ملناف�ضة.

الإدارة توؤجل بيع 
ديانغ اإىل املركاتو 

ال�شتوي

ويف �ضياق خمتلف، قررت �إد�رة 
�أليو  �غلمايل  العبها  بيع  �لعميد 
�ملركاتو  فرتة  خالل  ديانغ 
�ل�ضتوي غلى �لفريق �لذي يدفع 
�أكرب قيمة مالية من �أجل �حل�ضول 
�لذي  وهو  ت�رشيحه  وثائق  على 

�لتحق ب�ضفوف �لنادي �لعا�ضمي 
خالل مطلع �لعام �جلاري، حيث 
�ضتة  خالل  ملفتة   ب�ضورة  تاألق 
��ضهر �لتي ق�ضاها يف �ضفوفها، 
�أنظاتر  حمط  ي�ضبح  �أن  قبل 
�أعربت  �لتي  �الأوروبية  �الأندية 
معه  �لتعاقد  يف  رغبتها  عن 
يف  �ل�ضيفي  �ملركاتو  خالل 
�لفرن�ضي  تولوز  نادي  مقدمتها 
�لذي عر�ش قيمة 3 مليون �أورو 
رف�ضت  �ملولودية  �إد�رة  �أن  �إال 
ت�رشيحه و�أجلت �الأمر �إىل نهاية 
�لعام �جلاري من �أجل �ال�ضتفادة 
من خدماته خالل ر�بطة �أبطال 

�إفريقيا.

العميد ي�ضتهدف انطالقة قوية يف البطولة العربيةالرفاع البحريني / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 17:00
يعود فريق مولودية اجلزائر اإىل املناف�شة العربية من بوابة العا�شمة البحرينية 

املنامة عندما يواجه اأم�شية اليوم فريق الرفاع البحريني حل�شاب ذهاب الدور 
ال�شاد�س ع�شر من البطولة العربية للأندية والتي يحت�شنها ملعب مدينة 

خليفة الريا�شية، حيث يدخل ممثل الكرة اجلزائرية املباراة وهو ي�شتهدف 
حتقيق نتيجة ايجابية ت�شاعده على التاأهل عند خو�س مقابلة العودة يف ار�س 

الوطن واملقررة �شهر �شبتمرب املقبل

الإدارة جتري 
املفاو�شات لتوقيع 
عقد رعاية رفقة 

اأوريدو

احلار�س 
املغرتب واالح 
يجري التجارب 

مع الكناري
يخو�ش حار�ش مغرتب 

�لتجارب رفقة فريق 
�ضبيبة �لقبائل ويتعلق 

�الأمر بالالعب ز�كي و�الح 
�ملتو�جد مع �لفريق يف 

مدينة تيزي وزو حيث 
يتدرب مع �ملجموعة 

وجتري معاينته من طرف 
�لطاقم �لفني للت�ضكيلة 

بقيادة �ملدرب �لفرن�ضي 
فر�نك دوما�ش �لذي �ضوف 
يتخذ قر�ره ب�ضاأن �حلار�ش 

�ضو�ء �الحتفاظ به يف 
�ضفوف �لتعد�د �أو �ال�ضتغناء 
عنه، ولهذ� فاإن �ملعني �لذي 

ين�ضط يف �لدرجة �لر�بعة 
من �لدوري �الجنليزي يعمل 

على لفت �نتباه �لتقني 
�لفرن�ضي و�إقناعه باإمكانياته 

من �أجل �الن�ضمام �إىل 
�لت�ضكيلة و�للعب يف �ضفوفه، 

وقررت �إد�رة �لرئي�ش 
�رشيف مالل بالتن�ضيق 

رفقة �لطاقم �لفني يف حال 
�الحتفاظ باحلار�ش و�الح 

�لتوقيع له مع فئة �الآمال من 
�جل �الحتفاظ باحلار�ش 

�مل�ضتقدم يف �ملركاتو 
�ل�ضيفي بن بوط حار�ضا 

ثانيا رفقة �لفريق �الأول يف 
ظل تو�جد �حلار�ش �لدويل 

عبد �لقادر �ضاحلي.
يف �ملقابل، تعمل �إد�رة 
»�لكناري« على مو��ضلة 

�ملفاو�ضات رفقة متعامل 
�لهاتف �لنقال »�أوريدو« من 
�أجل �إقناع م�ضوؤويل �ل�رشكة 
على متويل �لفريق و�لتوقيع 

مع �لفريق عقد �ضبون�ضورينغ 
خالل �ملو�ضم �لكروي 

�ملقبل، ورغم �أن �لطرفني 
مل يتو�ضال �إىل �تفاق 

نهائي ب�ضان توقيع �لعقد 
بينهما �إىل م�ضادرنا من 

د�خل �لبيت �لقبائلي توؤكد 
�أن �ملفاو�ضات ت�ضري يف 

�لطريق �ل�ضحيح وال ي�ضتبعد 
�أن يتم توقيع �لعقد رغم �أن 

»�أوريدو« تر�جعت عن متويل 
�لفرق �لكروية.

عي�شة ق. 

 مزيان وهريدة يوقعان مو�شمني
 والإدارة تف�شخ عقد جيل

 �ضباب بلوزداد يتعادل وديا 
والطاقم الفني يحتفظ بعطية

يف  بلوزد�د  �ضباب  فريق  تعادل 
خا�ضها  �لتي  �لودية  �ملبار�ة 
نادي  �أمام  �أم�ش  �أول  م�ضاء 
�ملقابلة  وهي  �مل�ضيلة،  وفاق 
�لتي كانت فر�ضة �لطاقم �لفني 
عن  كافية  فكرة  �خذ  �أجل  من 
�أوىل  بخو�ش  �ملعني  �لتعد�د 
للمو�ضم  حت�ضبا  �ملو�جهات 
ينطلق  �لذي  �ملقبل  �لكروي 
حيث  �الأ�ضبوع،  هذ�  نهاية 
جمعية  �ل�ضيف  �ل�ضباب  يالقي 
عني مليلة يف �جلولة �الفتتاحية 
هذ�  ويف  �لوطنية،  �لبطولة  من 
�لوحيد  �لهدف  فاإن  �ل�ضدد 
�لعا�ضمي  �لنادي  �ضجله  �لذي 
عطية  �لالعب  طريق  عن  كان 
مرحلة  يف  يتو�جد  �لذي 
من  م�ضادر  وح�ضب  �لتجارب، 
�لطاقم  فاإن  �لبلوزد�دي  �لنادي 
�إىل  �ل�ضوء �الأخ�رش  �لفني منح 
مع  �لتوقيع  �أجل  من  �الإد�رة 
�الإعجاب  نال  بعدما  �لالعب 
ميلكها  �لتي  �الإمكانيات  حول 
خا�ضة يف مبار�ة وفاق �مل�ضيلة، 
�أخت  �إبن  يعترب  �لذي  وهو 
�لالعب �ل�ضابق للفريق عرفات 
منف�ضل  �ضياق  يف  مزو�ر. 
�بناء  فريق  �إد�رة  تعاقدت 
مزيان  �حلار�ش  رفقة  �لعقيبة 
وميتد  ر�ضميا  �لعقد  وقع  �لذي 
مو�ضمني وذلك ل�ضد �لفر�غ بعد 
�لذي  �ضاحلي  �حلار�ش  رحيل 

�نتقل يف �ملركاتو �ل�ضيفي �إىل 
و�إىل  �لقبائل،  �ضبيبة  �ضفوف 
حممد  �لالعب  �ضجل  جانبه 
�لفريق  �إىل  عودته  هريات 
متوجها  غادره  كان  �لذي  وهو 
د�ي،  ح�ضني  ن�رش  �جلار  نحو 
ووقع بدوره عقده و�لذي ميتد 
و�أنه  خا�ضة  �أي�ضا،  مو�ضمني 
عرب  وتدرج  �لفريق  �بن  يعترب 
خمتلف �أ�ضنافه �ل�ضغرى، بينما 
عرفت �حل�ضة �لتدريبية ل�ضباح 
�ضم�ش  �لثنائي  �إنهاء  �أم�ش  �أول 
بالغ  �ضفيان  و�أبو  ن�ضاخ  �لدين 
�حتجاجا  �لتدريبات  مقاطعة 
على  ح�ضولهما  عدم  على 
ت�ضبيقا  متثل  �لتي  �أمو�لهما 
لالأجور مثلما وعدهما �لرئي�ش 
و�ضجال  بوحف�ش،  حممد 

عودتهما جمدد� �إىل �لفريق.
�إد�رة  قررت  �ملقابل،  يف 
�لالعب  عقد  ف�ضخ  �ل�ضياربي 
بعدما  جيل  فيفيان  �لكامريوين 
كرمي  �مل�ضاعد  �ملدرب  �تفق 
�لذي  �ضي�ضي  �ملايل  مع  بختي 
�ضباب  فريقه  مع  �لعقد  ف�ضخ 
�الأخري  �ضيكون  �أين  ق�ضنطينة، 
بديل �لالعب جيل يف �لت�ضكيلة، 
�لالعبان  مدد  جهتهما  من 
فوزي بورنان و�ضاملي عقدهما 
غلى  ميتد  و�لذي  �لفريق  مع 

عام 2020.
عي�شة ق.

الطاو�شي يبحث عن احللول للعقم الهجومي للت�شكيلة

وفاق �ضطيف �ضرع اأم�س يف التح�ضري الحتاد بلعبا�س
�ضطيف  وفاق  فريق  �أم�ش  �رشع 
النطالق  حت�ضبا  �لتدريبات 
�ملقرر  �جلديد  �لكروي  �ملو�ضم 
بعد  وذلك  �الأ�ضبوع،  هذ�  نهاية 
عقب  ر�حة  يوم  �لالعبني  نيل 
خا�ضو�  �أين  كرو�تيا  من  عودتهم 
�أمام  و�الإياب  �لذهاب  مبار�تي 
للدور  حت�ضبا  �الإمار�تي  �لعني 
�لبطولة  من  ع�رش  �ل�ضاد�ش 
�لوفاق  ومتكن  لالأندية،  �لعربية 
من �إحر�ز تاأ�ضرية �لتاأهل و�ملرور 
�ملناف�ضة  من  �لنهائي  ثمن  �إىل 
�لعربية، حيث عاد �أ�ضبال �ملدرب 

م�ضاء  �لطاو�ضي  ر�ضيد  �ملغربي 
�لتدريبات لتح�ضري  �إىل جو  �أم�ش 
�لتي تنتظرهم  �إىل �ملبار�ة  �لعدة 
تعطى  �لتي  �لوطنية  �لبطولة  يف 
هذ�  نهاية  �نطالقها  �إ�ضارة 
�لوفاق  يالقي  حيث  �الأ�ضبوع، 
مبار�ة  يف  بلعبا�ش  �حتاد  �ل�ضيف 
وحتقيق  بها  �لفوز  على  يعول 
�نطالقة قوية يف �لبطولة �لوطنية 
��ضتعد�د  �ملعنويات  وحتفيز 
تنتظره  �لتي  �لهامة  للمو�جهة 
بي  تي  �أمام  �ملقبل  �الأ�ضبوع 
و�ملقررة  �لكونغويل  مازميبي 

قبل  وما  �خلام�ضة  �جلولة  �ضمن 
�الأخرية من دور جمموعات ر�بطة 

�أبطال �إفريقيا.
�أهمية  ويدرك �ملدرب �لطاو�ضي 
�لكروي  �ملو�ضم  بد�ية  تد�ضني 
وهو  �لفوز،  بتحقيق  �جلديد 
مو��ضلة  �إىل  يدفعه  �لذي  �الأمر 
�لعمل وحتفيز العبيه من �لناحية 
على  �لعمل  وتركيز  �ملعنوية 
مقدمتها  ويف  �لتقني  �جلانب 
ال�ضتعادة  �حللول  عن  �لبحث 
وت�ضجيل  �لهجومية  �لنجاعة 
�لفريق  �ظهر  بعدما  �الأهد�ف 

�ضيام �خلط �الأمامي عن ت�ضجيل 
�لهدفني  و�أن  خا�ضة  �الأهد�ف 
كانا  �لعني  نادي  �مام  �مل�ضجلني 
باأقد�م �ضانع �الألعاب عبد �ملوؤمن 
جابو، وقررت �إد�رة �لرئي�ش ح�ضان 
باملهاجم حمزة  حمار �الحتفاظ 
�ضيف  ��ضتقدمته  �لذي  بانوح 
�حلر��ش  �حتاد  �لفارط من  �لعام 
بحيازة  للفريق  �ل�ضماح  �أجل  من 
بعدما  �ملهاجمني  من  كاف  عدد 
للت�رشيح  مر�ضحا  �لالعب  كان 

هذ� �ملركاتو �ل�ضيف.
عي�شة ق.
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و�ستكون مواجهة �سباب ق�سنطينة 
والن�رصية قمة اجلولة االفتتاحية 
ببالدنا  الكروي  املو�سم  من 
فريقني  بني  جتمع  واأنها  خا�سة 
اأين  الفارط،  املو�سم  يف  تاألقا 
ولقب  ال�سدارة  ال�سباب  حقق 

الن�رصية  انهي  بينما  البطولة 
املو�سم يف املركز الثالث وتاأهل 
وهو  الكاف،  كاأ�س  يف  للم�ساركة 
ينبئ مبناف�سة وندية  الذي  االأمر 
الفريقني  ت�سكيلتي  بني  �سديدة 

على اأر�سية امليدان.
القادر  عبد  املدرب  ان  االأكيد 
املهمة  �سعوبة  يدرك  عمراين 

�سابة  ت�سكيلة  اأمام  تنتظره  التي 
قوتها  الفارط  املو�سم  برهنت 
على مزاحمة الكبار، واأعد العدة 
واإحراز  االأهم  حتقيق  اجل  من 
النقاط الثالث يف مهمة بن تكون 
�سهلة اأمام رفقاء الالعب املتاألق 

بلخري.
ح�سني  ن�رص  يدخل  املقابل،  يف 

على  يعولون  وهم  املقابلة  داي 
رغم  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
اأن  باعتبار  املاأمورية،  �سعوبة 
رغبته  تاأكيد  على  يعول  الفريق 
ولعب  الكبار  مزاحمة  يف  جمددا 
االأدوار االأوىل يف البطولة الوطنية 
حققوه  الذي  لل�سيناريو  تكرار 

املو�سم الفارط. 

�شباب ق�شنطينة / ن�شر ح�شني د�ي

البطل يطمح للدفاع على اللقب والن�ضرية لبداية قوية
تعطى غد� �إ�شارة رفع �ل�شتار عن �نطالق �ملو�شم �لكروي عرب خو�س مباريات �جلولة �الفتتاحية من �لر�بطة �ملحرتفة 

�الأوىل �ملقررة نهاية هذ� �الأ�شبوع، حيث يق�س حامل لقب �لبطولة �ملو�شم �لفارط �شريط �نطالق �لبطولة �لوطنية 
من خالل خو�شه مبار�ة �الإفتتاح �أمام �ل�شيف ن�شر ح�شني د�ي و�لتي ي�شت�شيفها ملعب �ل�شهيد حمالوي بق�شنطينة، 

ويدخل العبو »�ل�شيا�شي« �ملقابلة وهم يعولون على �لدفاع عن �للقب �لذي �أحرزوه �ملو�شم �لكروي �ملن�شرم، ولن يكون 
ذلك �شوى عرب �الإطاحة بالفريق �ل�شيف

�أكد �أن �إ�شر�ره على ��شتقد�مه مرتبط بتعدد منا�شبه

غوارديوال: حمرز ميلك 
اإمكانيات غري م�ضكوك فيها

 �عرت�س عدم منحه فر�شة
 �للعب رفقة �شبارتاك مو�شكو

هني يدر�س فكرة 
العودة اإىل بلجيكيا

قدوم كوفا�ضيت�س ُي�ضهل 
رحيل باكايوكو

مان�س�سرت  فريق  مدرب  عّدد 
غوراديوال  بيب  االجنليزي  �سيتي 
العبه  متيز  التي  اخل�سائ�س 
حمرز،  ريا�س  اجلزائري  الدويل 
واأو�سح  باإمكانياته  اأ�ساد  حيث 
اأدنى  تتواجد  اأن  ميكن  ال  اأنه 
ال�سكوك حول قدرات العبه حمرز 
عليها  يتفق  اإمكانيات  الذي ميلك 
بالكرة  والعارفون  االأخ�سائيون 
واأو�سح  العاملية،  امل�ستديرة 
ال�سبب  اأن  اال�سباين  املدرب 
الرئي�سي الذي دفعه اإىل ا�ستقدامه 
واالإ�رصار على التعاقد معه لكونه 
متعدد املنا�سب وقادر على اللعب 
وانه  خا�سة  مراكز   4 اأو   3 يف 
وقادر  امليدان  و�سطك  يف  يلعب 
االأمين  الرواقني  يف  اللعب  على 
املدرب  وا�ستطرد  واالأي�رص، 
ال�سابق لرب�سلونة اال�سباين وبايرن 
حمرز  تواجد  اأن  االأملاين  ميونيخ 
تناف�سا  مينح  �سوف  الت�سكيلة  يف 
م�ستوى  على  الالعبني  بني  قويا 
يف  العنا�رص  لتعدد  االأجنحة 

املن�سب.
واأ�ساف غوارديوال اأن حمرز يعرف 
خا�سة  االجنليزي  الدوري  جيدا 
�سيتي  لي�سرت  من  ا�ستقدم  وانه 
مو�سحا  اجنلرتا  خارج  من  ولي�س 

اأن ذلك ال يعني اأنه الالعب اأ�سبح 
جاهزا بل ح�سبه يبقى بحاجة اإىل 
التاقلم واالن�سجام مع املجموعة.

حمرز يفقد لقب �أغلى 
�شفقة حتويل باجنلرت�

احلار�س  ك�رص  املقابل،  يف 
الرقم  اأريزاباالغا  كيبا  اال�سباين 
القيا�سي لالعب يف قيمة التحويل 
بالدوري االجنليزي يف اآخر حلظة، 
بلباو  اأتلتيكو  اأ�سبح حار�س  بعدما 
اأغلى حار�س على مر التاريخ وهو 
اأورو  مليون   71 قيمة  دفع  الذي 
املدون  اجلزائي  ال�رصط  متثل 
اإىل  انتقاله  اأجل  من  العقد  يف 
�سفوف ت�سيل�سي االجنليزي، حيث 
ت�سكيلة  اإىل  احلار�س  رحيل  ياأتي 
»البلوز« من اأجل خالفة البلجيكي 
وتغيري  الرحيل  قرر  الذي  كورتوا 
ت�سكيلة  اإىل  االنتقال  عرب  الوجهة 
وبالتايل فقد حمرز  ريال مدريد، 
لقب اأكرب �سفقة انتقال يف اجنلرتا 
انتقاله من  قيمة  بلغت  الذي  وهو 
�سيتي  مان�س�سرت  اإىل  �سيتي  لي�سرت 

قيمة 70 مليون اأورو.
 ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يفكر 
�سفيان هني يف العودة  اإىل الدوري 
اأ�سهر  �ستة  ق�سى  بعدما  البلجيكي 
يف �سفوف ناديه �سبارتاك مو�سكوز 
التقارير  اأم�س  ك�سفته  ما  وفق 
التي  ام�س  الرو�سية  االإعالمية 
ان متو�سط ميدان املنتخب  اأكدت 
�سفوف  يف  مرتاح  غري  الوطني 
الرو�سي  مو�سكو  �سبارتاك  فريقه  
يف  بانتظام  م�ساركته  عدم  ب�سبب 
دقائق  على   وح�سوله  املباريات 
الذي  االأمر  وهو  اللعب  من  قليلة 

على  وهدد  املعني  ي�ست�سغه  مل 
الرحيل خالل  اإثره فريقه من اجل 
ال�سائفة احلالية، والبحث عن فريق 
واأكرث  اللعب  فر�سة  مينحه  اآخر 
نف�س  وح�سب  اللعب،  من  دقائق 
اجلديدة  الوجهة  فاإن  امل�سادر 
لالعب قد تكون العودة اإىل اللعب يف 
الدوري البلجيكي الذي تاألق خالله 
اأندرخلت  عند احرتافه رفقة نادي 
و�سبق له نيل جائزة اأف�سل العب يف 

الدوري البلجيكي.
ع..ق.

اأن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
ماتيو  للكرواتي  الو�سيك  الرحيل 
ت�سيل�سي  ل�سفوف  كوفا�سيت�س 
االإجنليزي، قد ي�سهل مغادرة العب 
البلوز هذا ال�سيف، واأكدت �سبكة 
الفرن�سي  اأن  ميديا�ست«  »�سبورت 
و�سط  العب  باكايوكو  تيموي 
اهتمامات  قائمة  على  ت�سيل�سي 
ميالن، لرتميم و�سط ملعب الفريق 
خالل املريكاتو اجلاري واأو�سحت 
مع  التعاقد  تريد  ميالن  اإدارة  اأن 
على  عاًما،   24 البالغ  باكايوكو 
ال�رصاء،  اأحقية  مع  االإعارة  �سبيل 

اأدريان  مع  املفاو�سات  تعقد  بعد 
رابيو العب باري�س �سان جريمان، 
ميلينكوفتي�س  �سريجي  وال�رصبي 
ال�سبكة  وذكرت  روما،  الزيو  جنم 
لكوفا�سيت�س  القريب  االنتقال  اأن 
�سفوف  اإىل  مدريد،  ريال  العب 
الطريق  �سيفتح  ت�سيل�سي 
لباكايوكو، لالن�سمام لفريق ميالن 
خالل املريكاتو اجلاري، واأ�سارت 
اإىل اأن باكايوكو مل يظهر مب�ستواه 
املعهود رفقة البلوز، منذ ان�سمامه 
اإىل الفريق يف العام املا�سي قادًما 

من �سفوف موناكو.

اأونا�س يتاألق اأمام 
بوري�ضيا دورمتوند 

ويك�ضب ثقة انت�ضيلوتي
يتوجه الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س اإىل تقدمي 

مو�سم ا�ستثنائي وهو الذي يلفت اإليه االأنظار خالل املرحلة 

التح�سريية التي يقوم بها مع فريقه نابويل االيطايل وحتت 

قيادة املدرب االيطايل ال�سهري كارلو اأنت�سيلوتي الذي اأعاد 

اإليه الثقة يف النف�س، حيث اأ�سبح متو�سك ميدان املنتخب 

الوطني حمل املتابعة من املهتمني باأخبار النادي اجلنوب 

االيطايل وذلك عقب تاألقه ب�سورة الفتة هذا املركاتو ال�سيفي 

خالل التدريبات مع نابويل واملباريات الودية التي يخو�سها 

معه، وكان االأداء الذي قّدمه اأونا�س خالل املباراة الودية 

التي اأجراها اأول اأم�س اأمام بوري�سيا دورمتوند االأملاين خالل 

التح�سريات للمو�سم الكروي اجلديد فر�سة من اأجل اكت�ساف 

االأداء الذي قدمه الالعب على الرواق االأي�رص والذي قدم 

اأداء رائعا يف من�سب جناح اأي�رص وقام باملراوغات مع العبي 

املناف�س جعلت اجلميع يثني عليه ويوؤكد جاهزيته لتحقيق 

بداية مو�سم قوية يف دوري الدرجة االأوىل االيطايل، وهو 

االأمر الذي جعله يك�سب ثقة املدرب اأنت�سيلوتي الذي عاينه 

خالل فرتة التح�سريات وطالب ببقائه مع الفريق يف وقت كان 

مر�سحا اإىل الرحيل نحو وجهة اأخرى بعدما عانى التهمي�س مع 
مدربه �ساري املو�سم ال�سابق.

ع.ق.

ح�شان حمار رئي�س وفاق �شطيف

 وفاق �ضطيف يطمح اإىل
 اأداء مو�ضم ا�ضتثنائي

مميز،   اإ�ستثنائي  ريا�سي  مو�سم  اأداء  اإىل  �سطيف  وفاق  اإدارة  باأ�سعب مهمة م�ست ت�سكيلة الفريق بن�سبة تفوق 50 باملائة، بهدف تكوين فريق قوي البداية املبكرة للتح�سريات واإىل التدعيمات النوعية والتغيريات التي �سطيف يعول هذه ال�سنة على اأداء مو�سم ا�ستثنائي، و ذلك بالنظر اإىل ح�سب ما اأكده رئي�س ذات النادي ح�سان حّمار، الذي اأو�سح اأن وفاق املو�سم الريا�سي 2018/ 2019 و ذلك  متا�سيا و اأهداف الفريق الثابتة يحلق فيه الن�رص االأ�سود عاليا يف خمتلف اجلبهات التي تنتظره خالل تطمح  بدءا  الفريق،  تنتظر  التي  ملعب ترب�س حت�سريي ملدة 16 يوما مبدينة حمام بورقيبة التون�سية، تخلله للتح�سريات مبكرا يوم 3 جوان الفارط مبلعب الثامن ماي ثم اإجراء من جهته اأكد مدرب وفاق �سطيف ر�سيد الطاو�سي اأن مبا�رصة الوفاق �سطيف ثابتة ولن تتغري و ذلك منذ تاأ�سي�س الفريق �سنة 1958.البطولة الوطنية و كاأ�س اجلمهورية، واأ�ساف حمار اأن اأهداف وفاق واللعب من اأجل التتويج بكاأ�س العرب باالإ�سافة اإىل اللعب على لقبي املتمثلة يف تاأكيد مت�سكه بحظوظه يف مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا اإ�ستعداد ملختلف اجلبهات  بني  ب�سطيف  التح�سريات  وموا�سلة  وديتني  مباراتني  و اإجراء  ب�سطيف،  االأوملبية  للريا�سات  الوطنية  املدر�سة  و  ماي  اأبطال الثامن  رابطة  مناف�سة  من  واالإياب  الذهاب  ملقابلتي  الفريق  الالعبني اإفريقيا �سد نادي الدفاع احل�سني اجلديدي املغربي، و مقابلة اأخرى اإجراء  ن�سبة جاهزية  �ساأنه حت�سني  العلمة من  مولودية  ودية �سد 
وكاالتاأكرث مما هي عليه االآن.

مان�ض�ضرت يونايتد يكافئ بوغبا
ك�سفت تقارير �سحفية عن اأن 
منح  قرر  يونايتد  مان�س�سرت 
بوغبا  بول  الفرن�سي  العبه 
مكافاأة خا�سة، عقب ا�ستمراره 
املو�سم  خالل  الفريق  مع 
املقبل، واأكدت �سحيفة »ديلي 
لن  بوغبا  اأن  االإجنليزية  ميل« 

يغادر �سفوف ال�سياطني احلمر 
العديد من  ال�سيف، رغم  هذا 
التقارير التي ربطته باالنتقال 
وجوفنتو�س،  بر�سلونة  اإىل 
اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
الدويل  �سيمنح  يونايتد  املان 
العمر  من  البالغ  الفرن�سي 

الأنه  خا�سة  مكافاأة  عاًما   25
راتبه،  يف  زيادة  يطلب  مل 
التقارير  بع�س  حتدثت  كما 
واأ�سارت  االأخرية،  االآونة  يف 
على  �سيح�سل  بوجبا  اأن  اإىل 
مليون   9.62 البالغ  راتبه 
املو�سم،  يف  اإ�سرتليني  جنيه 

اإىل مكافاأة والء من  باالإ�سافة 
النادي تبلغ 3.78 مليون جنيه 
اإدارة  اأن  واأكدت  اإ�سرتليني، 
تبيع  لن  يونايتد  مان�س�سرت 
بوغبا نهائًيا، حيث يعد الدويل 
اأ�سا�سًيا �سمن  الفرن�سي العبًا 

�سفوف ال�سياطني احلمر.



كوفات�ش يغلق الباب يف وجه ريبيت�ش
�أغلق �لكرو�تي نيكو كوفات�ش �ملدير �لفني لبايرن ميونخ �لباب �أمام مو�طنه �أنتي ريبيت�ش 

مهاجم �آينرت�خت فر�نكفورت، لالن�صمام ل�صفوف �لبافاري هذ� �ل�صيف، وقال كوفات�ش 
خالل ت�رصيحاته ل�صحيفة �صبورت بيلد: »ال يوجد �صيء بني بايرن ميونخ وريبيت�ش، �أنتي  

وكاأ�ش �لعامل مع كرو�تيا«، و�أ�صاف: »بالنظر �إىل فريقنا، يوجد �لعديد من �لالعبني يف 
هذ� �ملركز، لذلك �حلديث عن �صمه ال معنى له«، وعن روبرت ليفاندوف�صكي، �أو�صح: 

»�أنا مقتنع �أن �الأمور �صتكون �أف�صل، ور�أيته يف مبار�ة مان�ص�صرت يونايتد، وهو �صعيد حقا 
ويريد حتقيق �لنجاح معنا«، و�ختتم باحلديث عن �هتمام اليبزيج بالتعاقد مع �صبا�صتيان 

رودي قائال: »مرة �أخرى، ال �أريد �لتعليق على �صائعات �النتقاالت«.

كلوب ُيلمح مل�ساركة هندر�سون

 

اأمام و�ست هام
قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، �إن �لقائد جورد�ن هندر�صون ميلك �لفر�صة 

ليكون م�صتعد� ملبار�ة �جلولة �الفتتاحية للفريق يف �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز �أمام و�صت 
هام، �الأحد �ملقبل، رغم عودته �إىل �لتدريبات �الأحد �ملا�صي، و�صاعد هندر�صون منتخب 

�إجنلرت�، �صيتعامل مع �الأمر، لكن هذ� هو هندر�صون، لذ� فحتى �أكون �أمينا ومنذ تدريبه 
�الأول، بد� وكاأنه يتدرب على مد�ر 3 �أ�صابيع كاملة«، وتابع »�إنه ميلك �خلربة �لكافية 

حتى ال ي�صع نف�صه يف مو�قف �صعبة جتعله يكون م�صطر� لرك�ش ميلني �أو ثالثة �أميال 
يف دقيقتني«، و�أو�صح �ملدرب �الأملاين: »ال �أملك ت�صور� عما �صنفعله مطلع �الأ�صبوع 

�ملقبل«.

موناكو يرف�ش �سرط اليويف
ك�صفت تقارير �صحفية عن رف�ش نادي موناكو ل�رصط جوفنتو�ش من �أجل �لتخلي عن 

مهاجم �لبيانكونريي خالل فرتة �النتقاالت �ل�صيفية �حلالية، ووفًقا ل�صحيفة »توتو 
�صبورت«، فاإن فريق �الإمارة يريد �لتعاقد مع موي�ش كني �صاحب 18عاًما، يف ظل رغبة 

�لنادي �الإيطايل يف رحيله هذ� �ل�صيف لوجود �لعديد من �لعنا�رص �الأ�صا�صية يف مركزهـ 
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن جوفنتو�ش ال يريد �لتفريط نهائًيا يف �لالعب، ولذلك يرغب يف 

و�صع بند مينحه حق �إعادة �رص�ء كني يف �مل�صتقبل، وهو ما يرف�صه موناكو.

الريال يرو�ش ذئاب روما يف الكاأ�ش الدولية 
للأبطال

جنح ريال مدريد �الإ�صباين يف �لتغلب على نظريه روما �الإيطايل �أم�ش بنتيجة 2-1 يف  
�مللكي توقيع غاريث بيل وماركو �أ�صين�صيو، �أما هدف روما �صجله كيفني �صرتومتان، وعلى 
ملعب ميتاليف �صتاديوم يف والية نيو جري�صي، متكن �أ�صين�صيو من هز �صباك �لفريق  15، 

ورغم وهزمية �أمام مان�ص�صرت يونايتد 1-2، ويعود �مللكي �إىل دياره ال�صتكمال فرتته 
�لتح�صريية للمو�صم با�صت�صافة ميالن ببطولة �صانتياغو برنابيو �لودية �ل�صبت �ملقبل، 

على �أن يو�جه �أتلتيكو مدريد يف كاأ�ش �ل�صوبر �الأوروبي بتاريخ 15 �أوت �جلاري.�أما روما 
يرحل عن كاأ�ش �الأبطال �لدولية �لودية بح�صيلة هزميتني �أمام ريال مدريد 1-2 وتوتنهام 

1-4 وفوز على بر�صلونة 2-4.

ليفربول يهزم تورينو للربميريليغ
فاز ليفربول �الإجنليزي على �صيفه تورينو �الإيطايل بثالثة �أهد�ف لهدف يف �ملبار�ة 

�لودية �لتي �أقيمت بينهما م�صاء �أول �م�ش يف �نفيلد، ��صتعد�د� النطالق �ملو�صم �لكروي 
يف �إجنلرت� و�إيطاليا، �فتتح �لرب�زيلي روبريتو فريمينيو �لت�صجيل مل�صلحة �أ�صحاب �الأر�ش 

يف �لدقيقة 21، بعد متريرة متقنة من زميله �مل�رصي حممد �صالح �أف�صل العب يف 
�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز يف �ملو�صم �ملا�صي، و�أ�صاف �لهولندي جوريجينيو وينالدوم 

�لهدف �لثاين م�صتغال متريرة فريمينيو، وقل�ش �أندريا بيلوتي �لنتيجة �إىل 1-2 بعدها 
ب�صبع دقائق بكرة ر�أ�صية مل يقدر �حلار�ش �جلديد لفريق ليفربول �لرب�زيلي �ألي�صون بيكري 

من �صدها، وقبل نهاية �ملبار�ة بثالث دقائق و�صع د�نيال �صتوريدج ب�صمته بت�صجيله 
�لهدف �لثالث لفريقه.

لوبيتيغي يرف�ش حتويل بيل اإىل رونالدو جديد

رف�ش جولني لوبيتيغي �ملدير �لفني لفريق ريال مدريد منح عباءة كري�صتيانو رونالدو �إىل غاريث بيل، �لذي �صجل هدفا يف 
مرمى روما ببطولة �لكاأ�ش �لدولية لالأبطال يف �ل�صاعات �الأوىل من �صباح �أم�ش، وقال لوبيتيغي، يف ت�رصيحات عقب فوز فريقه 
على روما بنتيجة 2-1: »ال �أحب مقارنة بيل مع رونالدو، ولكن �أترك هذ� �الأمر لكم«، و�أ�صاف: »ال يجب على �أحد يف �لفريق 
�أن يتحمل و�صع كري�صتيانو، ولذلك بيل عليه �أن يكون جزًء� من �ملجموعة، �إنه العب عظيم و�أنا و�ثق للغاية من تقدميه ملو�صم 
جيد«. وتابع: »�لفريق قدم جولة �إعد�د جيدة، خا�صة على م�صتوى زيادة �الن�صجام بني �لالعبني«، وو��صل: »من �الأمور �ل�صلبية 
�لتي عانى منها �لفريق �إ�صابة فاييخو، �إ�صافة �إىل �صعور �أودريوزوال باأمل �أثناء عمليات �الإحماء«، وحول رحيل ماتيو كوفا�صيت�ش 
عن ريال مدريد، علق لوبيتيغي: »حتى �الآن ال يوجد �صيء موؤكد بن�صبة 100%، ولكن بالفعل �لالعب �أبدى رغبته يف �ملغادرة، 
بينما �أنا �أريد بقاءه«، و�أردف: »يف حالة خروج كوفا�صيت�ش يجب علينا �لبحث عن �لتعاقد مع العب �آخر من نف�ش �مل�صتوى«، 

و�أمت: »كيلور نافا�ش حار�ش ��صتثنائي ومذهل، ونحن �صعد�ء ببقائه معنا يف �لفريق خالل �ملو�صم �ملقبل«.

�أر�صنال  نادي  يف  �الأكرب  �مل�صاهم  كرونكي  �صتان  ��صتحوذ 
�الإجنليزي على �لغالبية �لعظمى من �أ�صهم �لنادي بعد مو�فقة 
ح�صته،  لبيع  عر�ش  على  عثمانوف  �لرو�صي  �الأعمال  رجل 
وكان �لرثي �الأمريكي ميلك 67 باملائة من �الأ�صهم من خالل 
�رصكته »كاي ��ش �إي«، و�أعلن يف وقت �صابق الأول �أم�ش تقدمه 
بعر�ش لال�صتحو�ذ على ن�صبة 30 باملائة �ململوكة من �لرثي 
 550 هولدينغ«مقابل  و�يت  �أند  »ريد  �رصكة  عرب  عثمانوف 

بيان  �أعلن عثمانوف يف  �ليوم  مليون جنيه. وبعد ظهر نف�ش 
�لذي  �لقدم  لكرة  �أر�صنال  نادي  يف  �أ�صهمي  كّل  »بيع  قر�ره: 
و�أ�صاف:  �لعامل«،  يف  �لقدم  لكرة  ناد  �أف�صل  يكون  �أن  ميكن 
»�أمتنى �الأف�صل و�أعظم �لنجاحات لهذ� �لنادي �لكروي �لر�ئع 
�رصكة  وكانت  به«،  م�صريته  �أو  حياته  �رتبطت  من  كّل  و�إىل 
كرونكي قد �عتربت يف بيان �إعالن عر�ش �ل�رص�ء: »�حل�صول 
يقوم  لكي  �لوحيد  للمالك  مبنافع  �صتعود  خا�صة  ملكية  على 
بخطو�ت �رصيعة يف ما يتعلق با�صرت�تيجية �لنادي وطموحاته، 

كاي ��ش �إي ملتزمة ومالكة الأمد طويل للنادي«.
موقع  على  �رصيع  ب�صكل  �نت�رص  �خلطوة،  عن  �الإعالن  وبعد 
�لنجم  وكتب  خارجاً«،  »كرونكي  و�صم  �إجنلرت�  يف  »تويرت« 
�إيان ر�يت عرب ح�صابه: »يوم حزين ب�صكل ال  للفريق  �ل�صابق 
ي�صدق للعديد من �مل�صجعني مالكي �الأ�صهم �لذين لن ميلكو� 
بعد �الآن ح�صة يف هذ� �لنادي«، وتاأتي عملية �ال�صتحو�ذ قبيل 
ملو�صم  �ملمتاز  �الجنليزي  �لدوري  يف  م�صو�ره  �أر�صنال  بدء 
»��صتاد  ملعبه  على  ي�صت�صيف  عندما  وذلك   ،2019-2018
مان�ص�صرت  �ملا�صي  �ملو�صم  بطل  �ملقبل  �الأحد  �الإمار�ت« 
�صيتي، و�صيقود �أر�صنال هذ� �ملو�صم �ملدرب �الإ�صباين �أوناي 
ختام  يف  رحل  �لذي  فينغر  �أر�صني  �لفرن�صي  بديل  �إميري 

�ملو�صم �ملا�صي.

لكرونكي ي�ستحوذ على غالبية اأ�سهم اأر�سنال
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�سارة القيادة تثري اجلدل يف بر�سلونة
يعي�ش بر�صلونة حالة من �حلرية د�خل غرف خلع �ملالب�ش ب�صبب �ختيار قادة �لفريق للمو�صم �جلديد، و�أكدت �صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« �أن هناك حالة من �جلدل و�لرتقب د�خل غرف تغيري �ملالب�ش ب�صبب �ختيار �لقائدين �لثالث و�لر�بع 
للفريق يف �ملو�صم �جلديد، وذلك بعد رحيل �الإ�صباين �أندري�ش �إنيي�صتا يف �ل�صيف �حلايل، و�أو�صحت �أن �الأرجنتيني ليونيل 

مي�صي �صيكون �لقائد �الأول لرب�صلونة، ويليه يف �لرتتيب �الإ�صباين �صريجيو بو�صكيت�ش.
و�أ�صارت �إىل �أن هناك �أكرث من مر�صح للرتتيب �لثالث و�لر�بع، ولكن �أبرزهما �لثنائي �الإ�صباين جري�رد بيكيه، وجوردي �ألبا، 
ا ليكون �أحد قادة �لبلوغر�نا خالل �لفرتة �ملقبلة، خا�صة  ونوهت �أن �لكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�ش يحظى بفر�صة جيدة �أي�صً
�أنه يعد من �أكرث �لالعبني خربة يف �لفريق، كما �أن �حلار�ش �الأملاين تري �صتيغن على ر�أ�ش �ملر�صحني، بعد �أن �أثبت قوة 
�صخ�صيته وقدرته على حتمل �مل�صوؤولية، وك�صفت �ل�صحيفة �أن بعد نهاية فرتة �الإعد�د للمو�صم �جلديد برزت رغبة �صريجيو 

ا يف �ل�صباق كونه �أحد �أعمدة �لفريق. روبريتو يف �رتد�ء �صارة �لقيادة، باالإ�صافة �إىل لوي�ش �صو�ريز �لذي دخل �أي�صً
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املهن  نقابة  اأعلنت 
التمثيلية يف م�رص وفاة 
الفنانة املعتزلة، �سناء 
 6 االثنني  يوم  مظهر، 
عمر  عن  اأغ�سط�س، 
و�سيع  عاما   86 ناهز 
جثمان �سناء مظهر اإىل 
و�سيقام  االأخري،  مثواه 
عزاء الفنانة امل�رصية 
م�سجد  يف  الراحلة 
القاهرة  يف  ال�رصطة 
مظهر  �سناء  اأن  يذكر 
 ،1932 عام  ولدت 

وبداأت م�سريتها الفنية 
ال�ستينيات  فرتة  يف 
بجمالها  وا�ستهرت 
كما  االأ�سقر.  و�سعرها 
كذلك  عنها  عرف 
اأدوار  اأداء  رف�سها 
ال�سينما.  يف  االإغراء 
اأفالمها  اأبرز  ومن 
 13 عددها  بلغ  التي 
اجلرائد  بياعة  فيلما، 
اإىل  فيه  مثلت  الذي 
ونعيمة  ماجدة  جانب 
عاكف، وفيلم مدّر�ستي 

و�ساطئ  احل�سناء 
املرح.

ارتدت  اأن  وبعد 
اجتهت  احلجاب، 
االأعمال  يف  للتمثيل 
التاريخية  التلفزيونية 
كم�سل�سالت:  والدينية 
ال�سرية،  هام�س  على 
اهلل،  ر�سول  حممد 
االإ�سالمية.  الفتوحات 
بعد  اعتزالها  واأعلنت 
م�سل�سل  يف  م�ساركتها 

بوابة املتويل.

الفنان  اأرمة  طارق  �سارة  �سكرت 
براءة  بعد  الق�ساء  طرابيك  �سعيد 
زوجها الراحل من تهمة تزوير و�سل 
اأمانة بقيمة 2 مليون جنيه، تقدمت 
به طليقته �سده يف املحكمة واأعلنت 
ال�سار  اخلرب  طرابيك  �سعيد  اأرملة 
ح�سابها  عرب  الراحل،  حمبي  لكل 
على الفي�س بوك، لتوؤكد اأن الق�ساء 

زوجها  وح�سل  اأن�سفها،  امل�رصي 
على الرباءة من تهمة التزوير وقالت 
هلل  »احلمد   : طرابيك  �سعيد  اأرملة 
فى  اهلل،  عند  من  اإال  الن�رص  وما 
ايل  ال�سكر  اأتوجه  كالمى،  بداية 
الق�ساء امل�رصى العادل الذى اأثبت 
الفنان �سعيد طرابيك  براءة زوجى 

رحمه اهلل عليه«.

مقتل فنان �شعودي �شهري بطلق ناري 

رف�شت »الإغراء«.. رحيل الفنانة �شناء مظهر

فنان  بوفاة  طائ�ش  ناري  طلق  ت�سبب 
الأحد،  اأم�ش  اأول  م�ساء  �سهري،  �سعودي 
م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  و�سوله  فور 
متاأثرا  الريا�ش،  ال�سعوية  العا�سمة 
من  مقربة  م�سادر  و�رصحت  باإ�سابته 
اأن  ال�سعودية،  »عكاظ«  ل�سحيفة  الفنان 
تويف  املاجد  ماجد  ال�سعودي  املطرب 
اإ�سابته  اإثر  عاما،  الـ51  يناهز  عمر  عن 
بطلق ناري باخلطاأ دخل على اإثره العناية 

املركزة حتى اأعلنت وفاته.
فاجعة  كانت  »احلادثة  اأن  واأ�سافوا 
الذي  املاجد  وجلمهور  لهم  بالن�سبة 
الفنان  واأن  لفنه«،  وحبه  باأخالقه  يعرف 
كان يرقد يف امل�ست�سفى يف حالة �سحية 
يف  املاجد  اأن  يذكر  وفاته  حتى  �سعبة 
ر�سيده الفني حوايل 15 األبوما بعد م�سرية 

فنية طويلة بداأت منذ الثمانينيات.
للفنان  املقربني  ت�رصيحات  وجاءت 
اأهله  حتفظ  الذي  الوقت  يف  الراحل، 
اإ�سابته  كيفية  عن  احلديث  عن  واأقاربه 
جهودها  ال�سعودية  ال�رصطة  وتكثف 
ملعرفة مالب�سات احلادث وكيفية وقوعه، 
واإذا ما كان متعمدا اأو عن طريق اخلطاأ  

بداأ  الراحل  الفنان  اأن  بالذكر  جدير 
يف  ال�سعبية  الأغنية  مع  الفني  م�سواره 
منت�سف الثمانينيات من القرن املا�سي، 
الهجر«،  »يقوى  منها  األبوما   14 وطرح 
من  وغريها  هاجرين«  و«يا  و«اذكريني«، 
الفنان  زمالء  من  عدد  ونعى  الألبومات 
م�سريته  يف  رافقوه  الذين  ال�سعودي، 
بخلقه  الراحل  زمالء  اأ�ساد  الفنية، حيث 

الرفيع، وحبه للجميع.

براءة �شعيد طرابيك من هذه التهمة 

اأجنيلينا جويل ترفع دعوى جديدة على براد بيت

اأجنيلينا  الأمريكية،  املمثلة  اتهمت 
جويل، جنم هوليوود وزوجها ال�سابق، 
ما  لها  يدفع  ل  باأنه  بيت،  براد 
احتياجات  لتغطية  النفقة  من  يكفي 
قناة  واأعلنت  امل�سرتكني،  اأطفالهما 
رفعت  جويل  املمثلة  اأن   ،»NBC«
بيت،  على  جديدة  ق�سائية  دعوى 

طالق  معاملة  بينهما  جتري  حيث 
منذ عام 2016، تتهمه فيها بعدم دفع 
نفقة الأولد املتفق عليها من خالل 

وثيقة �سابقة.
وقالت حمامية جنمة هوليوود �سامانثا 
م�سوؤوليات  بيت  »على  دوجني:  بالي 
منذ  اليوم  هذا  واإىل  النفقة،  بدفع 

مل  النف�سال،  عند  ون�سف  �سنة 
اخلا�سة  عليها  املتفق  املبالغ  يدفع 
بنفقة الأطفال«وتذكر القناة اأن طلب 
ن�سخة  على  ح�سلت  الذي  الدعوى 
اأجنلو�ش،  لو�ش  املوجه ملحكة  منه، 
ل يذكر املبلغ الذي تطالب به جويل، 
بل يوؤكد على طلبها باإجبار بيت بدفع 

معلومات  اإىل  القناة  واأ�سارت  النفقة 
من م�سادر اأخرى توؤكد اأن بيت اأوفى 
اأن  كما  النفقة  يخ�ش  مبا  بالتزاماته 
على  اأكد  الإلكرتوين   »TMZ« موقع 
البت  املحكمة  من  طلبت  جويل  اأن 
وقت  اأقرب  يف  الطالق  باإجراءات 

ممكن.

التفا�شيل التي تتعلق بفيلم »كابنت مارفل« 

للنجمة بري لر�شون
   

ك�سف املدير التنفيذي ل�رصكة مارفل كيفن فيج، عن بع�ش 

بري  للنجمة  مارفل«  »كابنت  بفيلم  تتعلق  التي  التفا�سيل 

لر�سون، واملقرر طرحه يف �سالت العر�ش يوم 19 مار�ش 

�سامويل  املمثل  مارفل  كابنت  فيلم  اأحداث  و�ست�سم   2019

جاك�سون ) 69 عاما(، والذي يج�سد من خالله �سخ�سية »نيك 

فريي«، حيث يبدو اأ�سغر من عمره احلايل 25 عاماً، بالعتماد 

على تكنولوجيا متطورة، وذلك بح�سب ما تق�سيه طبيعة الفرتة 

الزمنية التي تدور اأحداث الفيلم خاللها يف ت�سعينات القرن 

املا�سي، وهي فرتة مل تتناولها �سينما مارفل من قبل. ويقول 

فيج: »�سيكون من املثري لالهتمام اأن نرى الهيئة التي �سيبدو 

عليها جاك�سون با�ستخدام هذه التقنية، ل�سيما واأنه �سيظهر 

يتطلب  الذي  الأمر  كلها،  الفيلم  اأحداث  خالل  العمر  بهذا 

تعترب  ول  التح�سري،  وجل�سات  املكثف  العمل  من  املزيد 

التقنيات  هذه  »مارفل«  فيها  تعتمد  التي  الأوىل  املرة  هذه 

لإزالة بع�ش مظاهر التقدم يف العمر، حيث قامت بتخ�سي�ش 

النملة  »الرجل  فيلم  يف  الرقمية  التكنولوجيا  تلك  ا�ستخدام 

يف  حالياً  ال�سينما  ب�سالت  يُعر�ش  والذي  الدبور«،  واملراأة 

�سالت ال�سينما، مع النجمة مي�سيل فايفر، كما مت اعتمادها 

يف اجلزء الأول مع النجم مايكل دوغال�ش، وكذلك مع املمثل 

روبرت داوين جونيور يف فيلم كابنت اأمريكا: احلرب الأهلية«، 

والذي �سدر عام 2016.
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التلميذة الكاتبة ت�سنيم جوالح طيبي جلريدة الو�سط 

�سغفي  بالكتابة �ساعدين 
على فهم احلياة 

ت�سنيم جوالح طيبي عا�سقة كلمات ،غجرية تلتحف باالأحرف و 
تت�سرت خلف النقاط ، ودورتها الدموية من حرب، �سمكة �سَباحة 
يف حميطات اجلمل و الفقرات ، طفلة يف 13 من عمرها تلميذة 

مبتو�سطة حممد بو�سياف بوالية تب�سة

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

لو تتف�سلني باحلديث 
عن بدايتك مع الكتابة ؟

�أعماق  يف  دفني  �شغف  �لكتابة 
توجهت   ، �شهي  فخ   ... �أعماقي 
قفزت  و  �إر�دتي  مبح�ض  �إليه 
�لكلمة  فمنذ   ... با�شتمتاع  �إليه 
�لكلمات  �شكب  �أحببت  �لأوىل 
�لورق ... متليها على نف�شي  على 
�أناملي ، لتحفظها ذ�كرة  لتدبجها 

�ل�شفحات.
�لرو�ئيني  من  ت�شنيم  تاأثرت  مبن 
يف  ب�شمة  ترك  ومن  و�لكتاب 
ور�ء  كان  �لذي  ومن   ، كتاباتك 

�كت�شاف �ملوهبة فيك ؟
باأي  �شتتاأثر  و  تاأثرت  ت�شنيم 

جملة  بكل  و  �لكلمات  يخط  قلم 
ت�شطرها �أنامل ب�رشية ، كل عبارة 
يف  ب�شمة  و  �أثر�  خلفت  قر�أتها 
كتاباتي ، و لو�لدتي كل �لف�شل يف 
�شنع �ملوهبة ل �كت�شافها فح�شب

متى كان االنفجار 
الكتابي لدى ت�سنيم ؟

�أطلقت �رش�ح فكري ، و �نفجرت 
�إىل  بي�شاء  �أور�قا  لتحول  كلماتي 
�لألو�ن  مبختلف  مزرك�شة  �أيام 
منذ كنت يف �ل�شابعة من عمري ، 
فاأخطائي �لإمالئية يومها ماز�لت 

ت�شهد على ذلك

ما هو النوع الذي 

ترتاحني فيه لكتاباتك 
ال�سردية ، رواية  

ال�سرية ذاتية ، الواقعية  
، اخليال العلمي ، 

الرواية الرومن�سية ؟

كانت  �شو�ء   ، كلمة  كعا�شقة  �أنا 
 ، �شعر�  حتى  �أو  مقال  �أو  ق�شة 
فاإين خمل�شة لفعل �لكتابة ، و كل 
ر�حتي تكمن يف فعل �لكتابة مهما 

كان نوعها

وياأ�سرين فريوز عينيك 
، ماذا تق�سدين بالعنوان 

، حدثينا اأكرث عن 
روايتك كيف جاءت 

الفكرة واأهم املوا�سيع 
التي تناولتها بني 

ن�سو�سك ؟

�ملمتد يف  �لفريوز  مار�ض  لطاملا 
غو�يته  و  �شحره  �لبحر  و  �ل�شماء 
�شحره  يت�شاعف  و   ، �لب�رش  على 
بطلة  و   ، �لعيون  �إىل  ينط  عندما 
�إحدى  هي  �لرو�ئية   ف�شيف�شائي 
عيني  يف  �ملركز  �لفريوز  �شحايا 
�آ�رشيْها  ،و للفريوز تاريخ م�شرتك 
مع ماأ�شاة بطلتي ، �أما ف�شيف�شائي 
�لرو�ئية فهي ف�شيف�شاء من �لأزمنة 
و �لأمزجة ، �ملمزوجة بالكثري من 
�لكثري من �خليال  �لكثري  و  �لو�قع 

تناولتها  �لتي  �ملو��شيع  �أهم  و   ،
�آر�ء  و  �لأر�ض   يف  ملعذبة  �شورة 
�أر�شيف   على  �ملطلعني  ملختلف 
منت�رشة  ل�شلبيات  و�نتقاد  خيباتها 

يف �ملجتمع...

الرواية من اأ�سعب 
االجنا�س االدبية 

وهي تتطلب جهدا 
وبذال عميقني ، من 

اأين ا�ستوحت ت�سنيم 
�سخ�سياتها اأمن الواقع اأم 

اخليال وملاذا ؟

��شتوحيت �شخ�شيات �لرو�ئية من 
�لو�قع �لز�خر بالكثري من �لوقائع 
�مللهمة مع بع�ض �خليال �لذي ل 

يحلو �أي عمل �إبد�عي �إل به

من خالل مطالعتنا 
على الغالف واملقدمة  

تبني اأن لك لغة ب�سيطة 
و�سهلة واأفكار متنا�سقة 

وموحية ، ما الدافع 
الذي جعلك تتجهني 
للرواية دون غريها 

عن االأجنا�س االأدبية 
االأخرى ؟

��شتيعاب  على  قادرة  �لرو�ية 

عن  تق�رش  قد  وتفا�شيل  �أحد�ث 
باكورة  و  �أخرى  فنون  ��شتيعابها 
�أعمايل �شاء �لقدر �أو بتعبري �أ�شح 
) �شاء �لقلم ( هذه �ملرة �أن تكون 
تكون  قد  و   ، رو�ئية  ف�شيف�شاء 
خمتلف  يف  �أخرى  �أعمال  هناك 

�لأجنا�ض �لأدبية م�شتقبال

هل واجهت ت�سنيم 
�سعوبات وهي تخو�س 

خما�سها يف اأوىل 
خطواتها االبداعية ؟

�لكلمة وجماله  �أد�ته  �لكاتب فنان 
ر�شايل  دور  له   ، �لن�شانية  �حلياة 
يبث من خالله �حلقيقة بكثري من 
�لأمل ،  و�لأمل حقيقة كان من �أكرب 

�ل�شعوبات �لتي و�جهتها

ملن تكتب ت�سنيم واإىل 
ماذا تطمح الو�سول األيه 

..االآفاق والطموح ؟

يقول مالك حد�د ) و للكاتب �حلق  
فاأكتب  �أنا  �أما   ) قر�ئه  �ختيار  يف 
جمرد  قلوبهم  لي�شت  �للذين  لكل 
م�شخات �شدئة و للذين مل يولدو� 

بعد

اأغلب الروائيني ياأتون 
من معاناة ما ، فمن اأي 

معاناة جاءت ت�سنيم ؟

�غتيال  معاناة  من  جئت     ...
�ملوت �ل�َشخ�شي لت�شنيم 

من وجهة نظرك ماهي 
ال�سعوبات التي تقف 

اأمام الكاتب ال�ساب 
اجلزائري ؟

يو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات  �أكرب  من 
�لحتفاظ  عامة  �لعربي  �لكاتب 
�أخ�رش  بغ�شن  قلوبنا  د�خل 
ل  و  �لرب�ءة  �أيكة  من  مقطوف 

ن�شمح له باأن يذوي مهما حدث

كيف ترى ت�سنيم قاعدة 
القراءة يف اجلزائر ؟

يف �جلز�ئر �لأمر ن�شبي �إذ� �أخذنا 
بالعتبار ن�شب �لزو�ر و �ملبيعات 
لكن  للكتاب  �لدويل  �ملعر�ض  يف 
�أظن �أننا بعيدون جد� عن �أ�شعف 

�مل�شتويات مقارنة بغرينا

كلمة ختامية للقراء 
وجلريدة الو�سط

و  معكم  بحو�ري  كثري�  �شعدت 
�أتقدم بال�شكر �جلزيل �إىل جريدة 

�لو�شط.

#يوميات_يف_تقريب_معنى_احلّب
#حممود_عّيا�سي

: #احللقة_الّثانية 

�هلل ي�شاحمني ؛ كنت �أ�شّميه لأ�شدقائي )دكتور 
وكنت   ( يكرهني  من  �إليه  و�أرجف   ) معّقد 
هذ�  �أ�شّميه  باأنني   ) كلّهم  يحّبونني  �أح�شبهم 
�ل�شم ، مل يقل �شيئا يف مكتبه ، لكّنه �شاألني 
�شوؤ�ل ظّن �أنه حمرج ، فلّما ر�أى يف عينّي �لّنباهة 
ويف ل�شاين �لّطالقة ) ولن�شّمها �شالطة( �أحّبني 
وقّربني ، و�شار يقول يل : �إيه ر�أيك يا دكتور 
معّقد ؟! حّتى تعّقد من �شعى بيننا وك�شفتهم 

و�حد� و�حد� ، و�شارو� يحّبونني !
ل�شت �أدري ما �شبب �حلب يف �ملوقف �لثاين  ، 

وما �شبب �لكره يف �لأّول ؟!
: لعلّها �لغرية يف �لأوىل ،  �أجبت نف�شي قائاًل 

و�ل�رّش�حة يف �لثانية !
�مُلهّم �أّنني �نت�رشت على �أ�شتاذي ، و�أ�شبحت 
لدخول  كحّجة  و�أور�قه  حمفظته  عنه  �أحمل 
مكتبه ، ل�شت �أدري �إىل �لآن ماذ� يوجد يف تلك 

�ملحفظة �ل�شود�ء �لثقيلة ؟!

جلد  من  �شنعت   ، فرن�شا  من  هذه   : يل  قال 
خايل  يل  �أهد�ها   ! �لأ�شيل  �جلبلي   �ملاعز 
مبنا�شبة خطوبتي على �أ�شمهان ! عجبا ! �أنت 
متزوج دكتور ؟!! ل ، و�أرجوك �أقفل �ملو�شوع 
�آ�آه يا دكتور ور�ك ور�ك و�لزمن طويل !   .. ،
نرجع حلكاية �ملحفظة ، �أو يف و�شف مكتبه 

؟
كثري�ً  ي�شبه   ! �أح�شن  �ملعّقد  لو�شف  نذهب 
�شاحب نظرية �لن�شبية يف �شعره ، عيناه عادل 
�إمام ، �شلعة من �خللف ي�شبه �أمنحوتب �لّر�بع 
�أزر�ره  لعقد  ي�شطّر   ، مّت�شخ  قمي�شه  طوق   ،
�أّنه  على  ،يدّل  ر�ئحته  وتخرج  يفت�شح  ل  كي 
يف  تكن  مل  �إذ�  �لرجل  هكذ�   ! ومهمل  عازب 
�أ�شياوؤه  حياته �مر�أة هان على نف�شه وتبعرثت 
و�شاع ترتيب �أفكاره وهند�مه ، و�شكن فر��شه 

�ل�شيطان !!
ي�رشدها   ، و�ملعرفة  بالعلم  مملوء  ر�أ�شه  لكن 
مو�شوعّي   ، منهجية  ول  �نتظام  بال  لكثافتها 
خطري ، لكّن ملّف �حلّب عنده مغلق باألف كلمة 

�رّش وم�شّمع بالأحمر !ما �ل�رُشّ يف ذلك ؟!!

نعرف ذلك لحقاً.. 
كان �آيًة يف �رشد �لأحد�ث �لّتاريخّية باأ�شبابها 
ونتائجها وحتليله �ل�ّشخ�شي ، و�لويل ملن يقول 
له )ل( ، لكّنه جاحظّي �ملنهجّية ، �إذ� ��شتطرد 
يف �لّتحليل يخرج عن �ملو�شوع ، وعليك �لنتباه 
، �شوته رديء مملوء بال�ّشعال �لأج�ّض ، يدّخن 
�لذي  �لّتبغ  ورق  من  �مل�شنوع  �ملحلّي  �لّتبغ 
ي�شرتيه من عند جاره و�لعرعر، يقوم باخللطة 
لوحده ، ويبد�أ  يف �لّتجريب ، في�شعد �لدخان 
عن  �خلارج  يحّده يف حديثه  ل  !قلت  كالفرن 
فتح  �إىل  يقوده  ذكٌيّ  مّني  �شوؤ�ل  �إل  �ملو�شوع 
ملّف �حلّب ! ومّرة �جتمع �لرفاق يف �ملدرج ، 
فخطبت فيهم �أن ي�شايروين حّتى يقع د.معّقد 
يف �لفخ ! فحّيا �جلميع �لفكرة و��شتعّدو� ، كانت 
�شناء فتاًة حمّجبة حّيّيًة ، �أردت �شنع فارق يف 
 ، حياتها من خالل ما �شاأقوم به من حركاٍت 
ومّلا   ، �لّتاأّخر  على  مّنا  معتذر�  �لدكتور  دخل 
هّم بافتتاح �لّدر�ِض ، قمت من مكاين بال �إذن 
و�نح�رشت  �لدكتور-  يكرهها  حركة  وهذه   -
مرتّقبون  و�لطلبة  و�لثالث  �لثاين  �ل�شف  بني 

�لتي  ل�شناء  و�شلت  حتى   ! حك  �ل�شّ يحب�شون 
لأ�شاّرها  �أذنها  من  ر�أ�شي  �أدنيت  �إذ  �رتبكت 
باأمر ، �أدنى �شمري ر�أ�شه لي�شمع بتوّدٍد فنهرته 
للدكتور فوجدته يطيل  �لتفاتة  ، وحانت مّني 
رقبته يف حنق ونفاد �شرٍب و�أذناه مثل �لبُوَقني 
! فلّما ر�آه �لّطلبة خن�ض ورجع �إىل هيئته كاأّنه 
 ، �شناء  �أذن  يف  كالمي  و�أكملت   ، يكرتث  ل 
 : و�شاحت   ، وجهها  و�حمّر  ت�شع�شعت  لكّنها 
�أرجوووك فكني ، �أعفني  ، قلت لها �شارخا: 
و�نق�شم   ، تنتحب  وهي  وتركتها   ! �أ�ش�ش�شت 
�شناء  على  وُم�شفق  لفكرتي  موؤيد  بني  �لّرفاق 
 ..  ! �أنت همجي حممود   : ، حّتى قال �شمري 
رجعت �إىل مكاين ، فقال �ن�شتاين : هاه ، نبد� 
و�أنا  �لو�ثق  ،، قلت له يف لهجة  و�ل ماز�ل ؟! 
�شفحة  فقلب   .. دكتور  ل  تف�شّ  : مكاين  �أ�أخذ 
�لكتاب يف غ�شب ، وقد بد� عليه �لّتوّتر ، ومل 
؛  م�شموع  ب�شوت  فعلّقت   ، �لبد�ية  �إىل  يهتد 
و�قع  و�ّل   ، ..�لعقدة كربت  دكتورنا  يا  ) خري 
و�شعره  ثار  �إل  منه  كان  فما  ؟!!(  �حلّب  يف 

�ملنكو�ض �لأبي�ض .. ��ش�ش�ش�شت !..
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ت�أليف اآال�ستري بونيت وترجمة اأحمد مغربي

فكرة الغرب: الثقافة 
وال�سيا�سة والتاريخ

�سدر حديًث� عن �سل�سلة ترجم�ن يف املركز العربي للأبح�ث ودرا�سة ال�سي��س�ت كت�ب فكرة 
 The Idea of the الغرب: الثق�فة وال�سي��سةوالت�ريخ، وهو ترجمة اأحمد مغربي لكت�ب

بونيت. اآال�سَتري  West: Culture، Politics، and History للأك�دميي 
يقع الكت�ب )320 �سفحة ب�لقطع الو�سط، موثًق� ومفهر�ًس�( يف مقدمة و�سبعة ف�سول وخ�متة، 

حم�واًل االإج�بة عن اأ�سئلة عدة، من قبيل: "م� الغرب؟"، "م� اأ�سول هذا املفهوم؟"، "م� 
ت�ريخه؟"، "م� جتلي�ته املختلفة؟"، "م� علقته بخ�سومه و�سراع�ته؟".

وك�الت

الأطروحة الأ�سا�سية يف الكتاب هي 
الغربيني  غري  �سنع  من  الغرب  اأن 
اإىل حّد بعيد؛ اإذ يبدو اأن اأفكار غري 
الغربّيني عن الغرب �سبقت نظريتها 
واأَنّ  عّدة؛  الغربّيني يف حالت  عند 
ا�سترياد  على  يقت�رص  مل  ال�رصق 
من  نوع  خالل  من  وتبّنيه  الغرب 
التهجني؛ واأَنّ الثقافات غري الغربية 
فاعل  نحو  على  بَنَت  ما  كثرًيا 
للغرب  ومتثيالت  �سوًرا  وُمبتََكر 
كّل  يف  ال�سيا�سية  حاجاتها  تنا�سب 
غالبًا  التمثيالت  هذه  واأَنّ  مرحلة؛ 
الختالف  اأ�سّد  خمتلفة  كانت  ما 
عن الغرب الفعلي. اإىل جانب هذا، 
النوع  "ذلك  على  بونيت  ي�سّوب 
هان�سون  اأبداه  الذي  العدوانّية  من 
كّتاب  وهم  وبوروما"،  ومارغاليت 
له  يرّوجون  ما  يدين  معا�رصون 
اأ�ساطري عن مواجهة  با�ستمرار من 
وعن  والغرب  ال�رصق  بني  حمتومة 

انت�سا ر الغرب الأكيد.
 

فكرة االأبي�س

اإىل  الأبي�ض  من  الأول،  الف�سل  يف 
و�سعود  "تدهورِعرقي"  "الغربي": 
"الغرب" يف بريطانيا 1930- فكرة 
الغرب  فكرة  اأن  بونيت  يرى   ،1890
"فكرة  هي  اأ�سبق  فكرة  من  ن�ساأت 
ا�ستخدامها  توقف  التي  البيا�ض" 

يف ثالثينيات القرن الع�رصين، حني 
حلّت "القيم الغربية" حمّل "خطاب 
حمدوديته  راحت  الذي  البيا�ض" 
يدعوه  ما  خالل  تتك�سف  ال�سديدة 
وهي  البيا�ض"،  "اأزمة  بونيت 
التي  الأعمال  كرثة  �سهدت  فرتة 
وحتّذر  البيا�ض  بف�سائل  حتتفي 
لكن  تواجهها.  التي  املخاطر  من 
يف  املبتذلة  العرقية  الفرتا�سات 
هذه الأدبيات مل تثبتها الوقائع على 
الأر�ض، ما اأحدث توتًرا �سديًدا ثّم 
تدهوًرا يف خطاب التفوق الأبي�ض، 
الأعراق  جمع  اأن  على  عالوة 
"البيا�ض"  مقولة  حتت  املتباينة 
ق�سية  الدفاع عن  لينفع يف  كان  ما 

"وحدة البي�ض".
عديدة  اأخرى  متناق�سات  عملت 
فكرة  يف  ال�سطراب  بذر  على 
احلرب  ك�سفت  اإذ  البي�ض"؛  "وحدة 
والنق�سامات  الأوىل  العاملية 
فيها  قتل  التي  ال�سديدة  الطبقية 
ا ق�سور البيا�ض  الأخوة بع�سهم بع�سً
الت�سامن  مقولت  من  كمقولة 
الجتماعي. وتبنّي اأن الهوية البي�ساء 
كما  امل�ستقل.  تاريخها  لها  لي�ض 
املقابل،  يف  الغرب،  فكرة  اأن  ثبت 
اأكرث  لال�ستخدام  وقابلة  مرنة 
مدى  اأبعد  كونها  عن  ف�ساًل  كثرًيا، 
العرقية  املركزية  من  تبدي  ول 
يالحظ  ورهيف.  حاذق  هو  ما  اإل 
ينته  مل  البيا�ض  امتياز  اأن  بونيت 
بل تغرّيت طبيعته فح�سب، واأ�سحى 

واإذا  به.  اعرتاًفا  واأقّل  خفاًء  اأ�سّد 
�ساعدت  قد  الغرب  فكرة  كانت  ما 
املذهب  خ�سائ�ض  بع�ض  زوال  يف 
القائل بالتفّوق الأبي�ض، فاإنها كانت 
م�سكالتها  على  ذاتها  هي  تنطوي 
فكرة  تبقى  اإذ  وتوتراتها،  اخلا�سة 

ماأزومة تواجه خطر النحالل.

غرب يف ال�سرق

الغرب،  فكرة  ر�سد  بونيت  يوا�سل 
اإّنا لدى مفكرين بارزين واجتاهات 
فكرية بارزة من خارج الغرب اإىل هذا 
اأو ذاك، فيعقد الف�سل الثاين  احلّد 
يف  "الغرب"  �سيوعّي ونثلنا: فكرة 
الكيفية  لر�سد  ال�سوفياتي،  الحتاد 
فكرة  مع  البال�سفة  بها  تعامل  التي 
باحلداثة  ربطه  من  بدًءا  "الغرب"، 
ال�سرتاكية  والثورة  ال�سرتاكية 
و�سوًل  منه  تاأتي  اأن  يُنتظر  التي 
اإىل اعتباره عدو الدولة ال�سوفياتية 
الثالث،  الف�سل  ويخ�س�ض  الوليدة. 
امُلَغْرِبنني:  غرب  اآ�سيا،  وداًعا 
العالقة  لر�سد  وغوكالب،  فوكوزاوا 
م�ستك�سًفا  والغرب،  اآ�سيا  بني 
مواقف دعاة التغريب ال�رصقيني يف 
ومطلع  ع�رص  التا�سع  القرن  اأواخر 
اأعمال  ويتناول  الع�رصين  القرن 
الأ�سا�سينَي،  املفكرين  من  اثنني 
يوكيت�سي  فوكوزاوا  الياباين  هما 
اأن  وجدا  غوكالب،  �سياء  والرتكي 
اآ�سيا والو�سل مع الغرب  القطع مع 
بلديهما  يعطي  اأن  ميكن  ما  هما 

اأّل  على  ومتفّوًقا،  ممّيًزا  موقًعا 
بالغرب  اللتحاق  ذلك مبعنى  يُفَهم 
الفكرّية  اأدواته  امتالك  مبعنى  بل 
والع�سكرّية والقت�سادية التي ل بّد 
اأن ت�ساعد على ال�ستقالل وامتالك 
يف  اأّما  م�ستقل.  قومي  م�ستقبل 
روح/اآ�سيا  غرببال  الرابع،  الف�سل 
فيقدم  طاغور،  الروحانّية:غرب 
بونيت حماولًة تتوّخى اإظهار اأ�سالة 
لي�ست  وكونها  الآ�سيوية  الروحانية 
جمرد ارتكا�ض عدائي جتاه املادية 

الغربية والهوية الغربية عموًما.

 طوب�وية وواقع

فاقد  من  اخلام�ض،  الف�سل  يف 
"الغرب"  فكرة  خامل:  اإىل  الروح 
القيم  اإىل  اجلامعة  الآ�سيوّية  من 
القرن  من  الكاتب  ينتقل  الآ�سيوّية، 
التا�سع ع�رص واأوائل القرن الع�رصين 
اعرتى  ما  لري�سد  اأواخره،  اإىل 
من  الغرب  عن  النمطية  ال�سور 
اختالف �سديد يف الثنائية ال�سدية 
التي ت�سع الغرب مقابل اآ�سيا. هكذا 
عن  املدافعني  لدى  الغرب  يعد  مل 
للعقالنية  حماًلّ  الآ�سيوية  القيم 
والفو�سى  للك�سل  بل  وال�سناعية 
الكفوءة  اآ�سيا  بخالف  الجتماعية، 
ذاتها.  وتنكر  بواجبها  حت�ّض  التي 
يبقى،  للغرب  الرف�ض  هذا  اأن  بيد 
ا اأمام قوة  على ما يرى الكاتب، "ه�ًسّ

الذي  املعومَل  النيوليربايل  النموذج 
يهيمن عليه الغرب". اأّما يف الف�سل 
ال�ساد�ض، طوباوّية غربّية: "الغرب" 
النيوليربايل، فينكّب الكاتب على ما 
مع  ت�سييق  من  الغرب  بفكرة  حلق 
الجتماعية  الدميقراطية  اأفول 
وبروز النيوليربالية بو�سفها برنامج 
عمل لباقي العامل، مع اأّنها يف راأي 
بونيت تفكري طوباوي واأيديولوجيا. 
اإىل الف�سل ال�سابع والأخري،  لن�سل 
راديكالّية  املّر:  "الغربي"  الواقع 
حيث  "الغرب"،  ومعاداة  اإ�سالمّية 
تطور  ما  اإىل  الهتمام  ين�رصف 
املتطرف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لدى 
الغرب  مقلوب  هي  يوتوبيا  من 
يناق�ض  و�سورته املعكو�سة. وهنا، 
اأعمال اثنني من املفكرين  الكاتب 
هما  الختالف،  اأ�سّد  خمتلفني 
اآل  جالل  الي�ساري  الثقايف  الناقد 
جميلة.  مرمي  والإ�سالمّية  اأحمد، 
بروفي�سور  بونيت  واآل�ستري 

جامعة  يف  الجتماعّية  اجلغرافيا 
 White وموؤلّف:  نيوكا�سل، 
 Identities: Historical
 and International
Anti- ;)2000( Perspectives
 and How to )2000( racism
 Argue: A Students’ Guide
هذا  برتجمة  قام  ولقد   .)2001(
وهو  مغربي   اأحمد   : الكتاب 
يحمل  ومرتجم،  وباحث  طبيب 
الطب  يف  البكالوريو�ض  �سهادة 
 - النف�سية  ال�سحة  يف  والدبلوم 
يف  علمًيا  حمرًرا  يعمل  العقلية. 
�سحيفة "احلياة". ترجم ع�رصات 
منها:  والثقافية،  العلمية  الكتب 
الإبداع  م�ستقبل  حرة:  ثقافة 
الطائرة؛  الإنرتنت؛  ع�رص  يف 
جالوت واملعلومات؛ تاريخ امللح 
�رصاع:  يف  حلفاء  العامل؛  يف 
الأمريكية  ال�سعودية -  العالقات 

منذ 1962.

مبن��سبة االحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للأر�سيف:

اجلامعة العربية تدعو اإىل احلفاظ على املكنون الوثائقي الفل�سطيني
العربية  الدول  جامعة  دعت 
على  احلفاظ  اإىل  اأم�ض  اأول 
الفل�سطيني  الوثائقي  املكنون 
ومراكز  دور  يف  املحفوظ 
العربية  الوطنية  الأر�سيف 
وغريها "ملا متثله هذه الرثوة 
الفل�سطينية  لالأمة  هوية  من 

اأر�ساً و�سعباً".
اأ�سدرته  بيان  يف  ذلك  وجاء 
الحتفال  مبنا�سبة  اجلامعة 
لالأر�سيف  العاملي  باليوم 
مبرور  الحتفال  مع  بالتزامن 
املجل�ض  ن�ساأة  على  عاماً   70
ميثل  الذي  لالأر�سيف  الدويل 
م�سدراً فريداً من نوعه واإثراًء 

للن�ساط الب�رصي.

اليوم  هذا  اجلامعة  واعتربت 
منا�سبة ايجابية لت�سليط ال�سوء 
كاملة  ذاكرة  ثمة  اأنه  على 
تعر�ست  الفل�سطيني  لل�سعب 
النهب  اىل  يوميا  وتتعر�ض 
قبل  من  والغت�ساب  وال�سلب 
م�سددة  ال�رصائيلي  الحتالل 
على اأن ذلك "يتطلب انتفا�سة 
والوثائقيني  الأر�سيفني  جمتمع 
عماًل  العامل  اأنحاء  �ستى  يف 
على احلفاظ على تلك الذاكرة 

احلية لل�سعب الفل�سطيني".
تكثيف  �رصورة  على  واكدت 
الر�سيف  ل�سرتجاع  اجلهود 
املنهوب  العربي  الفل�سطيني 
الحتالل  لدى  واملنقول 

موؤخراً  قام  الذي  الإ�رصائيلي 
من  مهمة  وثائق  ب�رصقة 
تتعلق  الق�سى  امل�سجد 
القد�ض  واأوقاف  باأمالك 

املحتلة واأرا�سيها.
هذا  خطورة  من  وحذرت 
امللكية  الأوقاف  على  الأمر 
العمود  متثل  التي  الفل�سطينية 
املحتلة  القد�ض  يف  الفقري 
اخلطر  حجم  من  يزيد  "مما 
قبل  من  ا�ستخدامها  عند 
يوؤدي  ما  الحتالل  قوات 
بالأوقاف  ال�رصر  احلاق  اىل 

الفل�سطينية".
املجل�ض  اجلامعة  ونا�سدت 
لتخاذ  لالأر�سيف  الدويل 

املمكنة  الجراءات  كافة 
على  املو�سوع  هذا  لعر�ض 
ال�سنوي  موؤمتره  اأعمال  جدول 
ال�رصائيلي  الحتالل  ملنع 
الأر�سيف  على  العتداء  من 
الفل�سطيني  لل�سعب  الوثائقي 
على  دلياًل  باعتباره  وت�سويهه 
العريق  ال�سعب  هذا  ارتباط 
حلياته  وممار�سته  باأر�سه 
�رصورة  على  و�سددت  عليها. 
الت�سدي للحمالت الإ�رصائيلية 
وتزوير  لتزييف  امل�ستمرة 
الوثائقي  الأر�سيف  و�رصقة 
الفل�سطيني بهدف حمو الهوية 

الفل�سطينية العربية.
وك�الت

بك"..  خ�سرو  "الغازي 
جامع عثماين يف �سراييفو

 منذ خم�سة قرون وحتى يومنا هذا، ل يزال جامع الغازي خ�رصو بك 
يف العا�سمة البو�سنية �رصاييفو، يجذب الأنظار ببنائه التاريخي وجماله 

املعماري. وبُني اجلامع عام 1530 عندما كانت البو�سنة والهر�سك جزءا 
من الدولة العثمانية، من قبل املعمار التربيزي عجم علي، وباأمر من 
حاكم ولية البو�سنة العثماين الغازي خ�رصو بك. ورغم عدم كونه اأول 

جامع بني يف املدينة عقب فتحها من قبل العثمانيني، فاإنه الأهم فيها، 
ف�سال عن اإ�سهامه الكبري يف متّدن �رصاييفو التي كانت حينها عبارة 
عن ق�ساء �سغري. ويقع جامع خ�رصو بك حاليا بجانب برج ال�ساعة 
التاريخي امل�سيد يف القرن الـ 16، �سمن ال�سوق الرئي�سية يف قلب 

العا�سمة �رصاييفو. ورغم العتداءات التي تعر�ض لها اجلامع التاريخي 
يف العهود املختلفة، فاإنه مت ترميمه واملحافظة على اأ�سله، لين�سخ 
جماله على الهدايا التذكارية، واحلديث عنه يف العديد من الأفالم 

الوثائقية. وعلى مر القرون املا�سية، كان اجلامع مو�سع اإحياء للعديد 
من التقاليد الإ�سالمية، حيث ل يزال يُرفع فيه الأذان بال�سوت املجرد 
ل عرب املكربات، ويُختم فيه القراآن كل يوم بعد �سالة الظهر بناء على 

و�سية خ�رصو بك. ويتميز اجلامع الذي يعّد نقطة التقاء ال�سياح املحليني 
والأجانب، بكونه اأول جامع حول العامل ي�ستخدم �سبكة الكهرباء.  وخالل 

�سهر رم�سان املبارك، يزداد الإقبال على اجلامع عرب حلقات قراءة 
القراآن نهارا و�سالة الرتاويح ليال، ليتحول يف هذا ال�سهر اإىل "القلب 

الناب�ض" للمدينة.  وقال م�سطفى واتراجناق، رئي�ض جمل�ض اأمناء وقف 
خ�رصو بك، اإن موؤ�س�ستهم الوقفية ت�سم العديد من الأمالك الأخرى مثل 
الدكاكني واحلمامات واخلانات املحيطة باجلامع، وت�سكل م�سدر دخل 

للوقف وللجامع.  واأو�سح واتراجناق ، اأن خ�رصو بك اأ�سهم ب�سكل كبري يف 
تطور �رصاييفو واكت�سابها الهوية املدنية، وبعد وفاته حتولت �رصاييفو 

اإىل مركز و�سل ع�سكري واإداري وعلمي بني ال�رصق والغرب.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

كيف حتافظ على �صحة الأ�صنان وحتميها من ال�صق�ط!
من  بتكليف  درا�صة  حللت 
 33 العاملية  ال�صحة  منظمة 
الفم،  �صحة  عن  بحثية  ورقة 
بني  قوية  عالقة  ووجدت 
امل�صنعة  الكربوهيدرات 
الأ�صنان  جتويف  اأو  وت�صو�ض 
واكت�صف الباحثون وجود عالقة 
الغنية  الأطعمة  بني  �صعيفة 
بالن�صويات، مثل اخلبز الأبي�ض 
احتمال  وزيادة  والب�صكويت، 
الإ�صابة باأمرا�ض اللثة و�رسطان 
الن�صاء  اأن  الدرا�صة  وتوؤكد  الفم 
الكربوهيدرات  يف  املوجود 
اإىل  يتحلل  اأن  ميكن  امل�صنعة، 
�صكريات، بتاأثري اإنزمي الأميالز 
يوؤدي  ما  اللعاب،  يف  املوجود 
وتقوي�ض  الأ�صنان  تاآكل  اإىل 

الأن�صجة املحيطة.
قائدة  موينيهان،  باول  وقالت 
الدرا�صة واأ�صتاذة التغذية و�صحة 
الفم يف جامعة نيوكا�صل: »ت�صري 

الغذائي  النظام  اأن  اإىل  الدلئل 
احلبوب  بكربوهيدرات  الغني 
لالإ�رسار  عر�صة  اأقل  الكاملة، 
مقارنة  الفموية  بال�صحة 

بالن�صويات امل�صنعة«.
ثبت  »لقد  مو�صحة:  واأ�صافت 
غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن 
ل�صحة  جيد  بالكربوهيدرات 
الفم طاملا اأنه يحوي كمية قليلة 
من ال�صكريات، وي�صتند اإىل اأنواع 
الكاملة«وبامل�صادفة،  احلبوب 
العاملية  ال�صحة  منظمة  تقوم 
اإر�صاداتها  بتحديث  حاليا 
الكربوهيدرات،  تناول  ب�صاأن 
الألياف  تقييم  ذلك  يف  مبا 
الغذائية ونوعية الن�صاء وتو�صي 
يف  العاملية  ال�صحة  منظمة 
كمية  بتخفي�ض  احلايل  الوقت 
ال�صكريات املجانية امل�صتهلكة، 
اإجمايل  من   %10 من  اأقل  اإىل 
اإىل  وت�صري  احلرارية،  ال�صعرات 

التخفي�ض لأقل من  املزيد من 
5%، للح�صول على ا�صتحقاقات 
املقرر  ومن  اإ�صافية  �صحية 
ا�صتخدام درا�صات اإ�صافية حول 
تاأثري جودة الكربوهيدرات على 

النتائج ال�صحية الأخرى، مبا يف 
القلبية الوعائية  ذلك الأمرا�ض 
 ،2 النوع  وال�صكري  وال�رسطان 
التوجيهية  املبادئ  لإطالق 

املقبلة.

اكت�صاف فائدة �صحية غري مت�قعة لل�صرا�صري!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

تو�صلت درا�صة علمية اأجرتها جامعة 
اإىل   Wisconsin-Madison
يكون  اأن  ميكن  ال�رسا�صري  اأكل  اأن 
ووجد  املعوية  لالأمرا�ض  اأمرا جيدا 
احل�رسات  ا�صتهالك  اأن  الباحثون 
ميكن اأن ي�صاعد يف دعم منو البكترييا 
املعوية املفيدة، للحد من اللتهابات 
يف اجل�صم. وحتتوي ال�رسا�صري، مثل 
غريها من احل�رسات، على األياف مثل 
الكيتني، تختلف عن الألياف الغذائية 
الفواكه  مثل  الأطعمة،  يف  املوجودة 

واخل�رسوات.
درا�صة  اجلديدة  التجربة  و�صملت 
توؤثر  احل�رسات  األياف  كانت  اإذا  ما 
اجلهاز  يف  املوجودة  البكترييا  على 
�صخ�صا  ع�رسون  و�صارك  اله�صمي. 
نوعني  ت�صمنت  التي  الدرا�صة  يف 
ويف  الإفطار  وجبات  من  خمتلفني 
امل�صاركون  تناول  اأ�صبوعني،  اأول 
اأو وجبة  »نظامية«،  اإفطار  اإما وجبة 
بودرة  من  غراما   25 على  حتتوي 
عاد  ثم  املجففة.  ال�رسا�صري  حلم 
عادي  غذائي  نظام  اإىل  م�صارك  كل 
ملدة اأ�صبوعني، يف منت�صف الدرا�صة 
الأ�صبوعني  امل�صاركون  وق�صى 
مل  اإفطار،  وجبة  تناول  يف  الأخريين 

تُقدم لهم يف اأول اأ�صبوعني.
من  الدم  عينات  الباحثون  وجمع 
الدرا�صة  بداية ونهاية  امل�صاركني يف 
التقارير  جملة  يف  نُ�رست  التي 
م�صتويات  لتقييم  وذلك  العلمية، 
الغلوكوز والإنزميات يف الدم، وكذلك 
وهو   ،TNF-alpha م�صتويات 
اأخذ  ومت  باللتهاب  مرتبط  بروتني 
عينات الرباز يف الوقت نف�صه للبحث 
يف  اللتهابية  الكيميائية  املواد  عن 
ا�صتجواب  مت  كما  الغليظة.  الأمعاء 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  امل�صاركني 
اأعرا�صهم  حول  �صنة،  و48   18 بني 
امل�صاركون  واأفاد  املعوية  املعدية 
معوية  معدية  تغيريات  وجود  بعدم 
من  اأي  من  جانبية  اآثار  اأو  هامة، 
الوجبات الغذائية. ومل يجد الباحثون 
يف  تغيريات  حدوث  على  دليل  اأي 
الرتكيب امليكروبي الكلي، اأو تغريات 

يف التهاب الأمعاء الغليظة.
ومع ذلك، فقد راأوا زيادة يف الإنزمي 
الأمعاء.  ب�صحة  املرتبط  الأي�صي 
انخفا�صا  البحث  فريق  لحظ  كما 
ارتبط  الذي   ،TNF-alpha يف 
الكتئاب  مثل  اأخرى،  باأمرا�ض 

وال�رسطان.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�صلحي يف توجهاته و�أحكامه 
امل�صالح  اتخاذه  بف�صل 
احل�صنة  والعادات  املر�صلة 
الفقهية،  اأ�صوله  من  اأ�صال 
م�صادره  من  وم�صدرا 
عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
قواعد  عليها  واأر�صى  فقهه، 
اآراءه  منها  وا�صتمد  مذهبه 

واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك 
م�صلحة دينية اأو منفعة دنيوية 
على  �رشعي  دليل  يرد  مل 
عادة  هناك  كانت  اأو  اإلغائها 

ماألوفة  �صنة  اأو  بلد  يف  متبعة 
اأو  اأفعالهم  يف  النا�س  بني 
ال�رشع  مع  تتنافى  ال  اأقوالهم 
وال تخالف قواعده فاإن الفقه 
بها  ويرحب  يقرها  املالكي 
ويدخلها يف منظومته الفقهية 
وال ينتظر قيام الدليل اخلا�س 
امل�صلحة  تلك  �رشعية  على 
بذاتها  العادة  تلك  اأو  بعينها 
اأن  العامة  بالقاعدة  اكتفاء 
اإمنا  االإ�صالمية  ال�رشيعة 
ودرء  امل�صالح  جللب  جاءت 

كانت  حينما  واأنه  املفا�صد، 
حكم  فهناك  م�صلحة  هناك 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل 

خالف ذلك.
امل�صالح  يف  املعترب  اأن  اإال 
امل�صالح  يحقق  ما  املر�صلة 
ال�رشعية ال ما يحقق رغبات 
النا�س و اأهواءهم الأن م�صالح 
النا�س تتعار�س فاإن اهلل تعاىل 
يقول:«ولواتبع احلق اأهواءهـــم 
االأر�س  و  ال�صماوات  لف�صدت 

ومن فيهن.

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني 

باهلل و �صاأله الن�صيحة ، فقال له 
عليك بخم�س :

ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 

. فقلت : هذه واحدة .فقال : 
بل خم�س .قلت : كيف ؟! فقال 

: الأوىل فتح ، و الثانية �صرح 
، و الثالثة طرح ، و الرابعة 

امتحان و جرح ، و اخلام�صة 
ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك 
الباب ، ما�صممت رائحة الذكر ، 

ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �صرح �صدرك 

بالو�صال ، مادام لك الذكر فى 
دلل.. والثالثة : لول اأن طرح 

عنك الأ�صغال ، ما ذقت طعم 
الهيام و اجلمال..و الرابعة : 

لول اأن جرحك و امتحنك بذكر 
زلتك ، لدخل لك ال�صيطان 

من باب العجب بوارداتك ، و ملا 
ِفيت من اآفاتك.. �صَ

و اخلام�صة : ر�صي عنك فى 
نهايتك فمنحك اأبوابًا من 

اليقني فى ح�صرته.. فتعجبت 
!...

فقال يل : لتتعجب فاإن مل 
حتظ باخلم�س ، ماُكتبَت من 

الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك 

و�صكرك..

�لتوبة و�ل�صتغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ال ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
، ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ، ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�صن �لظن وح�صن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�لأ�صول 

املالكية،  اأ�صول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�صول 
من  غريه  فيها  ي�صاركه 
التي  االأ�صول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�صد  املر�صلة،  وامل�صلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم االأ�صول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �صائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  االأم�صار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فهو 
حجة يجب االأخذ به، وال ي�صع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب االآحاد عند  اإىل 
التعار�س، الأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�صي 
اأثبت من االأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  االأدلة 
املالكية بها، ون�صري هنا اإىل اأن 
غالب تلك االأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �صاركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإال اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  اال�صتناد  بكرثة  االأ�صول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
االإف�صاح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  االأ�صول  هذه  عن 
واالحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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تقدمي  عن   Brabham �أعلنت 
�أمريكا  يف   BT62 �سيارتها 
مليون   1.3 ب�سعر  �ل�سمالية 
مونتريي  �أ�سبوع  خالل  دوالر 
كذلك  �ل�سيارة  و�ستعر�ض   ، كار 
الغونا  يف  مي�سالن  جناح  يف 
حلة  �ل�سيارة  و�ستحمل   ، �سيكا 
د�كن  �أخ�رض  لون  ت�سمل  خا�سة 
وذهبي كما يف �سيارة د�ن غروين 

�لفائز ببطولة فورموال 1 �جلائزة 
�لكربي يف فرن�سا عام 1964 وهو 
فئة  يف   Brabham لـ  فوز  �أول 

�ل�سانعني.
ف�سيمكن  �ل�سعر،  هذ�  ومقابل 
�ل�سيارة  على  �حل�سول 
�لتي  فقط  للحلبات  �ملخ�س�سة 
يف  �لكربون  �ألياف  على  تعتمد 
�لت�سميم لتحتفظ بوزن يبلغ 972 

قوة  �ل�سيارة  ج�سم  ويولد  كجم 
، وحتمل  دفع �سفلية 1200 كجم 
 V8 لرت   5.4 حمرك  �ل�سيارة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   700 بقوة 
حركة  وناقل  مرت  نيوتن   667
وتر�سل  �رضعات   6 من  متتابع 
�لقوة للعجالت �خللفية لل�سيارة . 
�ل�سيارة مبكابح كربون  تاأتي  كما 
كما تعاونت �ل�رضكة مع مي�سالن 

يف تقدمي �طار�ت �أنيقة وتخطط 
ن�سخة فقط   70 لت�سنيع  �ل�رضكة 
ن�سخة   35 �سيكون  �ل�سيارة  من 
ببطولة  بالفوز  لالحتفال  منهم 
و�لباقي  فرن�سا  يف   1 �لفورموال 
عليهم  �حلجز  باب  فتح  �سيتم 
من  �ملطلوبة  �الألو�ن  ح�سب 
�لعمالء ويتوقع بدء ت�سليم �ل�سيارة 

يف �لربع �الأول من 2019.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

�سعر يبداأ من 32.280 األف دوالر

مازد� CX-9 موديل 2019 تاأتي مبز�يا 

�جتذ�ب جيل  قررت �رضكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �الأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رضية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�الأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�الآ�سيوية  و�الأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

�سيارتها  جتهيز  مازد�  �أعلنت 
موؤخر�ً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ��سافة مزيد من �لتجهيز�ت 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن �ملقرر بدء و�سول 
�ل�سيارة للموزعني �ل�سهر �جلاري 
و�سيبد�أ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
�ألف   32.280 من  �ل�سيارة  �سعر 
�الأمامي  �لدفع  لن�سخة  دوالر 
موديل  عن  دوالر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

�ألف دوالر لن�سخة �لدفع �لكلي.
�سمن  �ل�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  �جلديدة  �ال�سافات 
�أوتو  و�ندرويد  بالي  كار  �آبل 
بد�ية  �ل�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ��سد�ر  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 �ألومنيوم  بعجالت 
��ساءة  ووحد�ت  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  �ملناطق  ثالثي  �ملناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
�أوتوماتيكية  طو�ريء  ومكابح 
مع  �لعمياء  �لبقع  ر�سد  ونظام 
�خللفية  �ملرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دوالر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  �حل�سول 
لل�سيارة  توفر  �لتي  �ال�سافية 
�مل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
�مل�سار  مغادرة  وحتذير 
�أوتوماتيكية  �مامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
ر�د�ر  يعتمد على  ومثبت �رضعة 
ومر�يا جانبية بخا�سية �لت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد �الأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دوالر  �ألف   35.330
�أوتوماتيك  �أمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل �بل كار 
�أوتو ومر�ة روؤية  بالي و�ندرويد 
خلفية بتعتيم ذ�تي بدون �طار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دور�ن  وعزم  ح�سان 
�أوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رضعات. 

Blazer سيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رضكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�الأغر��ض  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رضكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�الأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  باالإ�سافة  �الأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �الأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رضعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�الأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �الختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �الأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�الإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �الإ�ساءة عند �النطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �الأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً الأن حمولة �سندوق �الأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�الجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �الأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �الأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رضورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�الأ�سياء  و�سع  مع  �الإمكان،  قدر  �الأ�سفل  �لثقيلة يف  �الأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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بانا�سونيك تطرح حا�سبا 
لوحيا مبزايا خا�سة

نيتها  عن  بانا�سونيك  �أعلنت 
من  جديد  جيل  �إ�سد�ر 
 »Toughpad« حو��سب 
لأفر�د  �ملخ�س�سة  �للوحية 
قو�ت �جلي�ش و�ل�رشطة �لذين 
��ستثنائية  ظروف  يف  يعملون 
�جلديد  �لنموذج  و�سيزود 
 FZ-M1« ��سم  يحمل  �لذي 

مقاوم  متني  بهيكل   ،»mk3
للماء و�لغبار، قادر على �لعمل 
يف خمتلف �لظروف �ملناخية، 
وعمل  عالية  حماية  وتاأمني 
ممتاز للجهاز يف درجات حر�رة 
ترت�وح ما بني 10 درجات حتت 
مئوية،  درجة   50 حتى  �ل�سفر 
كما ي�سمن حماية من �ملوجات 

ملنع  �لكهرومغناطي�سية 
بياناته.  �خرت�ق  �أو  �لت�سوي�ش 
�حلا�سب  هذ�  �سيزود  كما 
بو�سات،   7 مبقا�ش  ب�سا�سة 
 Intel« :ونوعني من �ملعاجلات
vPro« من   7Y57-Core i5
�أب�سط  و�آخر  �ل�سابع،  �جليل 
 ،»Intel Celeron N4100«

و�سول  ذ�كرة  �إىل  بالإ�سافة 
ولوحة  غيغابايت،   3 ع�سو�ئي 
ل�ستخد�مه  �إ�سافية  مفاتيح 
ومن  �سخ�سي  كحا�سب 
هذ�  يظهر  �أن  �ملفرت�ش 
�أو�خر  �لأ�سو�ق،  يف  �حلا�سب 
�أغ�سط�ش �جلاري، ب�سعر 2000 

دولر تقريبا. 

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
�أكد �ملدون �ل�سهري »�إيفان بال�ش« 
ن�سختها  �ست�سدر  غوغل  �أن 
يف  �أندرويد،  نظام  من  �جلديدة 
�أن  �ملتوقع  ومن  �ملقبل  �أوت   20
�جلديدة  �أندرويد  ن�سخة  حتمل 
و�سع  لذلك   ،»Pistachio« ��سم 
�لتقومي  على   »P« حرف  »بال�ش« 

�لذي ن�رشه عن موعد �إ�سد�رها.
ووفقا لبع�ش �لت�رشيبات عن م�سادر 
�أندرويد  فاإن  غوغل،  من  مقربة 
�جلديد �سيح�سن من جودة عر�ش 
و�ل�سور  �لفيديوهات  وت�سوير 

�لإ�ساءة  ظروف  يف  خ�سو�سا 
�مل�ستخدم  �سيمكن  كما  �خلافتة، 
من �لتنقل بني �لتطبيقات باإز�حتها 
على و�جهة �لعر�ش كما يف هو�تف 
ن�سخة  يف  »iPhone-X«و�لأهم 
»P« �ملنتظرة �أنها �ستمكن �ساحب 
من  �لذكي  �جلهاز  �أو  �لهاتف 
��ستخد�م كل تطبيق  �لتحكم مبدة 
�لنا�ش  على حدة، وذلك مل�ساعدة 
بع�ش  �إدمان  من  �لتخل�ش  على 
��ستهالك  من  و�حلد  �لتطبيقات، 

�لطاقة يف �لأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ش  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ش« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ش  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ش �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ش  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ش  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ش  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ش  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي �ل�رشكة �لأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�سلت كل من Oppo و One Plus على هو�تف ذكية مقرتنة بتقنيات 

�ل�سحن �ل�رشيع �لتي يطلق عليها ��سم FOOC و DASH Charge. ولكن لتز�ل �رشكة 
Vivo تفتقر �إىل هذه �لتقنية مع هو�تفها �لذكية.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ش غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ش يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ش ب�سبكة في�ش بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ش غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

�أوقفت في�ش بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �لإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �لأجهزة �لطائرة لتوفري �لإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�لإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�ش بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�ش  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�ش على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�ش«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �لإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



 الأنه ال ميلك مف�تيح �لت�أثري �لتي   يفرت�ض �أن 
تقدمه� له و�س�ئل �الإعالم ، �لتي بدوره� يديره�  
بل  �الإعالميون،  هوؤالء  �جلديد  �لع�مل  �أ�سي�د 
مب�له�  �ملتغولة  �الإعالمية  �الأجهزة  �أ�سح�ب 
م�سريية  قر�ر�ت  يف  �لفي�سل  �أ�سحت   �لتي  و 
وقد  �ملهنة  عن  دخالء  �أغلبهم  و�لذين  لبلدن� 

جنزم ب�أنهم دخالء حتى عن بلدن�.
�لرقمية   �لطفرة  ج�ءت   ذلك  مع  ومو�ز�ة 
�لو�س�ئل  لنف�ض  �أي�س�   �أ�سحت �ملن�ف�ض   �لتي 
و�الأدو�ت �الإعالمية  لدرجة �أن  هذ� �لتن�ف�ض  
�أخالقي�ت  عن  وغريبة  خميفة  ظ�هرة  ولد 
�ملق�ي�سة   يف  �لبع�ض   �خت�رصه�   .. �لقط�ع  
ب��سم �لر�أي �لع�م  وحق �ملو�طن  وقوة �حلقيقة 
… وهي كله� �سع�ر�ت و�هية لدى �أ�سي�د �لع�مل 
�جلديد،  �ذ� علمن� �أن  �لكثري منهم �أي م�لكو  
�سالح�   �سلطتهم   من  جعلو�  �الإعالم   و�س�ئل 
يف وجه �ل�سي��سيني من حك�م  �أو رج�ل �أعم�ل 
يف  ��ستغاللهم   و  �بتز�زهم  �أجل  من  ن�فذين 
فر�ض  �جت�ه  فكري �سي��سوي  معني  هو مبث�بة 

�أ�سول ث�بتة يف  ر�أ�سم�ل تلك  �ملجموع�ت.
فيه  مب�لغ�  �للغوي  �لو�سف  هذ�  يكون   قد 
مم�ر�سة   �الأكرث   هو  ميد�ني�  لكنه،  �إعالمي� 

وتو�جد� يف �ل�س�حة.
  فال يخفى على  �سخ�ض مطلع �أن جل  و�س�ئل 
مل  �إذ�  �لف��سد،  للم�ل  رو�ج  �ليوم  هي  �الإعالم 
يف  ت�ستغل   �أن  عجزت  الأمو�ل،  تبيي�س�  نقل 
خدمة  ي�سمى  م�  ور�ء  تختفي  فر�حت  �لنور، 

�لر�أي �لع�م  و�الإعالم.
 فهل يدرك �ملتدخلون مثال، عرب جل و�س�ئل 

�أنهم  �لتلفزيونية،  �لقنو�ت  خ��سة   ، �الإعالم 
�بتز�ز   و  ال�ستفز�ز  و�أدو�ت،  و�س�ئل  مبث�بة 
�مل�سوؤولني للح�سول على مز�ي� م�لية وجت�رية 
و�سي��سية الغري، هل يعلم �خلبري �ل�سينم�ئي �أو 
�ملثقف �أو �لك�تب �أو �لفن�ن �أو رئي�ض  �حلزب  
�ل�سي��سي  �أو ممثل �جلمعي�ت �ملحلية . ..�لذي 
ع�رص�ت  على  �الأم�سية  نف�ض  يف  يطل  �أ�سبح 
بط�قة جوكر،  �نه جمرد  �لتلفزيونية،  �لقنو�ت 
ت�ستدعيه  �لتي  �لقنو�ت  بع�ض  قبل  من  ت�ستغل 
يف  �إ�رص�كه  �أجل   من  بالتوه�ته�  يف  �ليوم 
مت�ر�سه  �لذي  �لفكري  �البتز�ز  �سين�ريو 
بو��سطة �لطبقة �ملثقفة لل�سغط على �ل�سلطة 
�لتنفيذية،  وكل ذلك لي�ض بهدف تغيري �الأو�س�ع 
�البتز�ز  يف  رغبة  ولكن  �لع�م  �حلق  و�إن�س�ف 

وحتقيق بع�ض �مل�س�لح و�المتي�ز�ت.
من  به  يتمتع  م�  كل  و  �ملثقف  �أن  �أيعقل    
لهذه  يتفطن  مل  فكرية  وحنكة  وثق�فة  وعي 
�لكثري من و�س�ئل  �لتي مت�ر�سه�  �لقذرة  �للعبة 
حتى  طبع�-  بع�سه�  ب�إ�ستثن�ء  �ليوم-  �الإعالم 
ال يتم �لتعميم،  بعد �ن �أفقدته� �الأزمة �مل�لية 
�الأخالق،  �سلوكي�ت  �أدنى  �مل�دية  و�ل�سعوب�ت 
من  �ل�سكل  بهذ�  �الأمور  تتو��سل  �أن   �أيعقل 
ويف  فيه   ن�س�هد   �لذي  �لوقت  يف  �لتدين،  
�خلي�ل،   جت�وزت   �حرت�فية  �الأخرى  �ل�سفة 

ونحن هن� ال نتحدث عن �لدول �لغربية.
ربع  متلك  ال  م�سلمة  عربية  دول  عن  و�إمن� 
ف�س�ئن�  بربع  تتمتع  وال  �مل�دية  �إمك�ن�تن� 

�لدميقر�طي؟ .
 ف�إذ� م� ك�نت حرية �لتعبري و�لتعددية �الإعالمية 
والأهل  للمو�طن  و�سي��سي�   �أخالقي�   مك�سب� 
�الأوىل،  فهذ� ال يربر �حتك�ر  ب�لدرجة  �ملهنة 
�الأن�  حتقيق  �أجل  من  ل�سلطته�  �الأخرية   هذه 

�مل�دي وخم�لفة مب�دىء �ملم�ر�سة �ل�سحيحة،  
و�أحد  �المريكي   �لك�تب  �إليه  �أ�س�ر   فكم�  
و��سعي �لد�ستور �الأمريكي  �ليك�سندر �ميلتون  
مقت�سي�ت  ك�نت  "كيفم�   �ل�سهرية   مقولته  يف 
عب�ر�ت   يف  �مل�سوغة   �لق�نونية   �لد�ستور 
عنه�   و�لدف�ع  �ل�سح�فة  حرية  حلم�ية  جميلة 
بعد  �لع�م   �لر�أي  تكفي  م�مل يحمه�  ف�نه� ال 
�حلقيقة  تخدم  ر�آه�  ف�إن  لعمله�  يطمئن   �أن  
وتخلى  ع�ر�سه�   �لعك�ض  ك�ن  �إن  و  �س�نده�  

عنه�"
 ف�لر�أي  �لع�م  هو �لوحيد �لذي  ميكنه  �أن  
و�ت�سح يف  �جلز�ئر،   �الإعالم يف  توجه  يعيد 
�لت�أثري   من  له  �الأخري  هذ�  �أن  من��سب�ت  عدة 
طبيعة  يف  ب�لت�أثري  له   ي�سمح  م�  و�ل�سغط  
ي�ستوجب  �لذي   �ملهني  ب�ل�سكل  �ملم�ر�سة 
�إعالمية  م�دة  يفر�ض  وب�لت�يل  �حرت�مه، 
وقد  ذ�تية.   �سو�ئب  �أية  من  خ�لية  وفكرية 
�أكد  ذلك  عرب  حمالت  �إعالنية �إعالمية عرب 
"خليه� ت�سدي " مثال- و  �لفي�سبوك  كحملة 
�أن م�سري  �ملو�طن  ت�سنعه  �الإر�دة  يف تغيري 
م�   �ذ�  يحدث   قد   �الأمر   نف�ض  �لو�سع،  
�إ�ستوعب  �لر�أي �لع�م  �أن  �الإعالم �ملطلوب  
�سيء  كل  قبل  �حلقيقة  يخدم  �إعالم  هو 
بعيد�  �لفكرية  توجه�ته  و  تطلع�ته  ويرعى 
�أية م�س�لح �سي��سوية �و خ��سة. فح�سب  عن 
زغيدور،  �سليم�ن  �ل�سيد  �لكبري  �الإعالمي 
موند،  �سينك  بتيفي  حترير  ورئي�ض  �سحفي 
نظر  �ع�دة  �ىل   يحت�ج  �جلز�ئر  يف  �الإعالم 
و�الأ�سخ��ض  �ملف�هيم  فيه�  تهيكل  حقيقية  
هو  �لع�م  �لر�أي  يكون  و�أين  �الأجهزة  قبل 
للم�رصوع  و�ملحورية  �الأ�س��سية  �لركيزة 

�العالمي �لوطني.  

�شفيقة  العرباوي

راأي

اإعالم الأزمة... واأ�سياد العامل اجلديد
يثري  و�شع الإعالم ال�شمعي الب�شري يف اجلزائر الكثري من الت�شاوؤلت  لدى خرباء الإعالم  وحمرتيف التلفزيون 

وال�شيا�شيني باعتبارهم الأقرب  والأكرث احتكاكا  بو�شائل الإعالم، اإذ تتوارد  يف  اجلل�شات  العامة  ونقا�شات 
املفكرين  عدة اأ�شئلة  عن مدى  �شدقية الدور الذي يجب  اأن تلعبه  و�شائل الإعالم  يف بلدنا اليوم، الذي  يبدو 

خمتلفا  كثريا عن باقي  الدول،  ف�شخ�شوه بالإعالم الذي يخدم  نف�شه فقط  دون اأن  يقدم  اأدنى خدمة اأو منفعة  
للقارئ، وان الراأي العام اأ�شحى هزيال  وغري فعال وكاأنه املعامل املفقود يف املعادلة.

غزة..�ساعة الف�سل
ال�شاعات  خالل  غزة  قطاع  يعي�ش 

اجتاهات  يف  مت�شارعا  حراكا  املا�شية 

ي�شبه  حل  اإىل  التو�شل  بهدف  عديدة 

اأين  الأطراف  جميع  ير�شي  املعجزة 

امل�شتوى  رفيع  حم�شاوي  وفد  انتقل 

امل�شرية  املخابرات  عن  ممثلني  للقاء 

الدبلوما�شية  حترك  الوقت  نف�ش  يف 

لربط  اإجراءات  لقرتاح  الأوروبية 

اأزعج  الأمر  الغربية  بال�شفة  القطاع 

قادة الكيان ال�شهيوين،فهل هي ال�شدفة 

التي تقف وراء تزامن اخلطوة امل�شرية 
و الأوربية

قادمة  احل�شم  �شاعة  اأن  يعرف  الكل 

م�شودة  عن  الإعالن  هنا  نق�شد  ،و 

ب�شاأنها  قال  التي  القرن  �شفقة  قرار 

كثريا  فيها  اأن  اأمريكي  م�شوؤول  اأم�ش 

اإعجاب  تنال  لن  التي  ال�شفحات  من 

م�شر  تريد  حني  يف  الفل�شطينيني 

حما�شرتها  رغم  اإقليمي  دور  لعب 

اأنها  ذلك  وراء  يكون  ورمبا  للقطاع 

رئة  اإىل  القطاع  حتول  م�شتقبال  تريد 
لالقت�شاد امل�شري املختنق.

املتالحقة  الأحداث  هذه  خ�شم  يف 

تتعر�ش املقاومة الفل�شطينية مبختلف 

�شاأنه  من  م�شريي  لمتحان  ف�شائلها 

الدفع بها نحو خيارين ل ثالث لهما اإما 

بقطار  اللتحاق  و  ال�شالح  عن  التخلي 

من  اإليها  يرمى  ما  قبول  و  التطبيع 

اأما الثاين فهو تبني خط  فتات املوائد و 

يفهمها  وحيدة  كلغة  امل�شلحة  املقاومة 

ثمن  اخليارين  لكال  و  ال�شهيوين  العدو 
باه�ش.

موقف

امل�شيلة 

وفاة �ساب يف حادث 
ا�سطدام دراجة 

نارية ب�سيارة
لقي �س�ب حتفه و�أ�سيب �آخر بجروح 

يف ح�دث مرور وقع م�س�ء �م�ض 
بو�سط مدينة �مل�سيلة ح�سب �إف�د�ت 
م�س�لح �حلم�ية �ملدنية ف�إن ح�دث 
��سطد�م بني در�جة ن�رية و�سي�رة 
�سي�حية وقع بحي 300 م�سكن  
ب�مل�سيلة �أ�سفر عن هالك �س�ئق 
�لدر�جة بعني �ملك�ن فيم� تعر�ض 

مر�فقه جلروح ومّت نقل �جلريح �إىل 
م�س�لح �ال�ستعج�الت مب�ست�سفى 
�لزهر�وي كم� نقل �ل�سحية �إىل 
م�سلحة حفظ �جلثث للموؤ�س�سة 

�ال�ست�سف�ئية ذ�ته� .
احلاجعبدالبا�شط بديار  # وداد 

البليدة 

 الذكرى ال57  ل�ست�سهاد 
العقيد جياليل بونعامة 

وفاة مقدم الزاوية العالوية 
مل�ستغامن احلاج بن عودة بن تون�س

�الأ�رصة  �الأربع�ء  �أم�ض  ��ستذكرت 
�أبن�ء  و  جم�هدين  من  �لثورية 
بطوالت  �لبليدة  بوالية  �ل�سهد�ء 
�لعقيد  �ل�سهيد  �لبطل  م�آثر  و 
�لذكرى  مبن��سبة  بونع�مة  جياليل 
بح�سور  هذ�  و  الإ�ست�سه�ده  �ل57 
من  جمع  و  �ملحلية  �ل�سلط�ت 
�أن  �إال  �أبو  �لذين  �ملو�طنني 
ي�س�ركو� يف �إحي�ء هذ� �ليوم �لذي 
�أبط�ل  من  بطل  فيه  ��ست�سهد 

�جلز�ئر لتعي�ض حرة م�ستقلة.

حتر�ض  �لذي  �ليوم  هذ�  ي�سكل  و 
�ل�سلط�ت �لوالئية على �إحي�ئه كل 
ت�سحي�ت  الإ�ستذك�ر  من��سبة  �سنة 
�مللقب  �ل�سهيد  هذ�  بطوالت  و 
ب�أ�سد �لون�رصي�ض و �لذي يعد رمز 
�لثورة  جم�هدي  كف�ح  و  �سج�عة 
�لتحريرية �لذين ع�نو� �لويالت يف 
�جلز�ئري  �ل�سعب  ينعم  �أن  �سبيل 
من  طويلة  �سنو�ت  بعد  ب�حلرية 
طرف  من  �ال�ستبد�د  و  �لظلم 

�مل�ستعمر �لفرن�سي.

تويف يف ليلة �لثالث�ء مقدم �لز�وية 
�لعالوية مل�ستغ�من �حل�ج بن عودة 
بن تون�ض بعد �رص�ع مع �ملر�ض، 

ح�سب م� �أعلن عنه �ملر�سد 
�ل�سوفية  للطريقة  �لروحي 
عرب  تون�ض،  بن  خ�لد  �لعالوية، 
موقع  على  �لر�سمية  �سفحته 
»ف�ي�سبوك«.  �لتو��سل �الجتم�عي 
تون�ض  بن  عودة  بن  �حل�ج  وتويف 

�لطبية- �ال�ستعج�الت  مب�سلحة 
»جتديت«  مل�ست�سفى  �جلر�حية 
بعد  �لثالث�ء  �م�ض  نقله  مت  حيث 
ح�سب  �ل�سحية،  ح�لته  تدهور 
�لز�وية  جهته�،  من  �أو�سحته،  م� 
�سي�سيع  �أنه  �إىل  م�سرية  �لعالوية، 
بعد  �الربع�ء  �أم�ض  �لفقيد  جثم�ن 
�لز�وية  مبقربة  �لظهر   �سالة 

�لعالوية مب�ستغ�من.

جازي

اأ�سعار جديدة لباقات الإنرتنت اخلا�سة بها!

اجللفة 

20 جريحا يف حادث 
ا�سطدام 

يف  متثل  �جللفة  بوالية  �الأربع�ء   �أم�ض  �سبيحة  وقع  مروري  ح�دث  �أدى 
�إ�سطد�م ح�فلة لنقل �مل�س�فرين ت�ستغل على خط )تيزي وزو- �أدر�ر ( ب�آلة 
�إ�س�بة 20 �سخ�س� بجروح ح�سب م�  �إىل  �لطرق�ت  ل�سب خر�س�نة ر�سيف 
�أعو�ن �حلم�ية �ملدنية يف  علم من م�س�لح �حلم�ية �ملدنية. وفور تدخل 
و�حد يف �سطره  رقم  �لوطني  �لطريق  وقع على حمور  �لذي  هذ� �حل�دث 
�إجالء  مت  �ل�سدر«  »و�د  �مل�سمى  ب�ملك�ن  و�الأغو�ط  �جللفة  بني  �لر�بط 
�مل�س�بني �إىل م�ست�سفى بلدية عني �الإبل �لقريب من مك�ن �حل�دث     وقد 
ت�أهيل  و�إع�دة  ع�رصنة  �أ�سغ�ل  ور�سة  يف  وقع  �لذي   -- �لت�س�دم  هذ�  �أدى 
�لطريق �لوطني رقم و�حد -- �إىل حتطم �جلهة �الأم�مية للح�فلة ب�سكل كلي 
و�سقوطه� مبنحدر ج�نب �لطريق وحل�سن �حلظ جن� �لركوب ومل ت�سجل �آية 
ح�لة وف�ة وفق� لذ�ت �مل�سدر ،ومن جهته� فتحت م�س�لح �لدرك �لوطني 

حتقيق� ملعرفة �أ�سب�ب ومالب�س�ت هذ�  �حل�دث �ملروري .

بني 07 اإىل 08 اأوت 2018

م�سرع 9 اأ�سخا�س جراء اإرهاب الطريق
خالل �لفرتة �ملمتدة بني 07 �إىل 08 �أوت 2018 �إىل غ�ية 
�سبيحة �أم�ض على �ل�س�عة �لث�منة �سب�ح� )�أي 24 �س�عة 
تدخل    2584 �ملدنية  �حلم�ية  وحد�ت  �سجلت  �الأخرية( 
تلقي  �إثر  �لوطن وهذ� على  عــدة من�طق خمتلفة من  يف 
مك�مل�ت �ال�ستغـ�ثة من  طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخالت 
�سو�ء  �ملدنية  �حلم�ية  �أن�سطة  جم�الت  خمتلف  �سملت 
�الإجالء  �ملنزلية،  �حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث  �ملتعلقة 
�الأمنية...�لخ . علـى  �إخمــ�د �حلر�ئق و �الأجهزة  �ل�سحي 
�الأكرث   09 منه�   مرور  حو�دث  عدة  �سجلت  �لنحو  هذ� 
�أ�سخ��ض يف مك�ن �حلو�دث و  دموية ت�سببت يف وف�ة 06 

�إ�س�بة 32 �آخرين بجروح.
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يف  للفائزين  ال�شيارات  اأوىل  ُت�شلم   Ooredoo
»Ooredoo Quiz«  م�شابقتها

  Kia Picanto« سيارات� 
» اأخرى للربح خالل هذا ال�سيف 

�الأربع�ء  Ooredoo�أم�ض  نظمت  
�أوالد  يف  مبقره�   ،  2018 �أوت   8
ف�يت، حفل توزيع �لهد�ي�  للف�ئزين 
 »Ooredoo Quiz« �يف م�س�بقته
�لتي  و  �ل�سيف،  هذ�  �أطلقت  �لتي 
بجو�ئز  �لفوز  فر�سة  لزب�ئنه�  تتيح 
وخالل  �سي�ر�ت  ذلك  يف  مب�  ر�ئعة 
�حلفل �لذي �أقيم بح�سور �الإط�ر�ت 
�أربعة  ت�سلّم  لل�رصكة،  �مل�سرية 
مف�تيح   Ooredoo زب�ئن   )04(
  Kia Picanto نوع  من  �سي�ر�تهم 
عدد  �أكرب  جمع  من  �أن متكنو�  بعد 
عرفت  �لتي  �للعبة   يف  �لنق�ط  من 
،كم�  قوية  وم�س�ركة  كبري�  �هتم�ًم� 

 »Ooredoo Quiz« لعبة  ت�ستمر 
خالل ف�سل �ل�سيف لتمكني �لزب�ئن 
»�س�م�سونغ  به�تف  �لفوز  من 
 Kia كل يوم وب�سي�رة « J7 غ�الك�سي
طو�ل  وذلك  �أ�سبوع،  كل   Picanto

�سهري �أوت و�سبتمرب 2018، 
�لتي  �خلدمة  هذه  للتذكري 
 Ooredoo قبل   من  �أطلقت 
وهي   ،  NumBaseمع ب�ل�رص�كة 
�لتزويد  يف  متخ�س�سة  �رصكة 
ح�رصي�  �ملوجهة  و  ب�ملحتوي�ت، 
يف  تتمثل   ،Ooredoo لزب�ئن 
�لع�مة  �لثق�فة  و  مع�رف  �ختب�ر 

للم�س�ركني.

جم�ل  يف  �لر�ئدة   ، ج�زي  �رصكة  �أعلنت 
تعلن  �أن   ، �لرقمية  �الت�س�الت  تقني�ت 
�جليل  بتقنية  مودم  ب�قة  ت�سويق  عن 
�سيغ  يف  و  تن�ف�سية  جد  ب�أ�سع�ر  �لر�بع 
�حل�ليني  �لزب�ئن  رغب�ت  الإر�س�ء  خمتلفة 

�أ�س��س�  �لب�قة  تتكون  و�مل�ستقبليني. 
من  روتور  �أو  مودمي  جه�ز  من 

و�رصيحة  �لر�بع  �جليل 
�أحج�م  مع  �إنرتنت 
م�سممة  �أنرتنت 

لتلبية   � خ�سي�سً
م�ستهلك:  كل  �حتي�ج�ت 

لديه  �لذي  للزبون  ب�لن�سبة 
��ستهالك منخف�ض على �ملدى �لطويل 

بـ 3،000  �لربونزية  �لب�قة  �ختي�ر  ، ميكنه 
 ، دين�ر  من 6000 دج  دين�ر جز�ئري بدالً 
فهي ت�سمح له ب�ال�ستف�دة من 1 جيغ�ب�يت 

�سهرًي� ملدة 12 �سهًر�.
زمنية  فرتة  مدى  على  �أكرب  ال�ستهالك  و 
من��سبة  �لف�سية  �لب�قة  تعترب   ، ق�سرية 

 5000 ب�سعر  متوفرة  هي  و  خ��ض  ب�سكل 
من  ب�ال�ستف�دة  ت�سمح   و  جز�ئري  دين�ر 
ملدة  �سهري�ً  جيغ�ب�يت   10
ب�لن�سبة  �أم�  �أ�سهر.   3
و  �لكبري  لال�ستهالك 
تعترب  طويلة،  لفرتة 
�لب�قة �لذهبية من��سبة 
جد�ً الأنه� توفر ب�سعر 
بدالً  دين�ر   7،500
 10 دج    15،000 من 
�سهري�ً  جيغ�ب�يت 
�أ�سهر.   6 ملدة 
للزبون  ميكن  كم� 
ب�قة  من  ي�ستفيد  �أن 
�لتي توفر 10  بالتينيوم  
جيغ�ب�يت �سهرًي� ملدة 12 
�سهًر� فقط بـ 12000 دين�ر بدالً من 24000 
دين�ر.  ي�رصي �لعر�ض �لرتويجي �ملتوفر 
يف جميع حمالت ج�زي �ملنت�رصة يف 48 

والية يف حدود �لكمية �ملتوفرة. 
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